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Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za 
dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Czło-
wieczego. 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 Człowie-
czego. 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 pozwolił-
by włamać się do swego domu. Dlatego i wy 
bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domy-
ślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.  
(Mt 24,37-44) 

Tydzień temu weszliśmy w nowy rok li-
turgiczny. Dziś w Kościele rozpoczynamy 
kolejny w naszym życiu czas adwentu, który 
ma nas wprowadzić w tajemnicę przeżywa-
nia Świąt Bożego Narodzenia. Po raz kolejny 
zatoczyliśmy koło. Może  wydawać się ko-
muś, że znowu trzeba przeżywać to samo, 
wstać rano, by pójść na roraty, uczynić jakieś 
postanowienie, być lepszym dla innych, 
mieć bardziej otwarte serce dla Boga, pójść 
do Spowiedzi, by dokonać jakiegoś głębsze-
go przeglądu minionego czasu. Owszem, te 
wszystkie kryteria są ważne, ale najważniej-
sze z nich to przypomnienie sobie, że czas 
adwentu nie koniecznie musi oznaczać 
oczekiwanie. Dziś Pan Jezus w ewangelii 
wzywa nas, byśmy czuwali. To znaczy, że 
byśmy byli gotowi dać się złapać Panu Bogu, 
gdyż to nie my Go szukamy ale On szuka 
nas. Dlatego konieczna jest nasza czujność, 
byśmy nie zasnęli pogrążając się w magii 
przedświątecznego szaleństwa, skupiając 
oko na zewnętrznej otoczce, jaką widać  w 
marketach i na ich wystawnych szyldach. 
Adwent to nie epilog do wejścia w świat  

prezentów, które za jakiś czas pojawią się 
pod choinką ani chwil, które uprzyjemni to-
warzystwo bliskich osób z rodziny przy 
wspólnym stole. Adwent to powrót do rze-
czywistości z tej pajęczyny naszych złudzeń, 
zranień, słabości, lenistwa. Bóg chce nas wy-
budzić, byśmy zdjęli te nasze codzienne słu-
chawki zbędnych trosk z uszu i w końcu 
przeprowadzili porządny namiot spotkania 
ze swoim sercem. Słowo czuwać, które wy-
łania się przez dzisiejszą ewangelię posiada 
swój głęboki rodowód ewangeliczny, po-
nieważ Chrystus wielokrotnie wypowiadał 
słowo czuwajcie. Dla człowieka 21 wieku 
wyraz czuwać często jest zastępowany przez 
słowo czuć. Czuć dobrobyt, kult pieniądza, 
sławy, poparcia, samozadowolenia, czuć że 
się żyje. Tymczasem słowo czuwać oznacza 
całkiem coś innego. Czuwać to dostrzegać 
siebie w sobie samym a nie zamykać się w 
podwórku własnych interesów. Bóg ma plan 
na spotkanie z Tobą. Przygotuj się, bo to 
może być największy interes Twojego życia. 

 
Ks. Wojciech Kuliński  
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE: Do jakiej postawy wzywa nas Pan Jezus w dzisiejszej ewangelii? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

Po modlitwie powszechnej wszyscy 
siadają, ministrant przynosi kielich i patenę 
z chlebem, a wszyscy inni śpiewają w tym 
czasie pieśń. W modlitwie powszechnej mo-
dliłeś się głównie za innych, a przygotowa-
nie darów, to czas na modlitwę za siebie sa-
mego. Kapłan podnosi chleb i wino oddając 
je Bogu, aby stały się one Ciałem i Krwią 
Chrystusa. W chlebie i winie każdy symbo-
licznie składa się coś z siebie. W tych darach 
możesz również symbolicznie oddać swoje 
serce, żeby kapłan oddał też część ciebie. 
Śpiewając pieśń na przygotowanie darów 
oddaj swoje serce Bogu. Przedstaw wszyst-
kie swoje troski i zmartwienia, a Bóg tak jak 
wchodzi w chleb i wino, wejdzie również  
w twoje życie. 

Przygotowanie darów pokazuje  
nam coś jeszcze. Kapłan wlewając wino  
do kielicha mówi słowa: Przez to misterium 
wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie 
Chrystusa, a wlewając troszkę wodę dopo-
wiada: który przyjął nasze człowieczeństwo.  
Zatem   wino  symbolizuje  Bóstwo,  a  woda  

człowieczeństwo. Same proporcje wody  
i wina pokazują wielkość Boga i małość 
człowieka. Ale zwróć uwagę na słowa, które 
tutaj padają: daj nam, Boże, udział w bóstwie 
Chrystusa. Czy człowiek może stać się Bo-
giem? Bóg stał się człowiekiem i to jest Jezus 
Chrystus, ale czy człowiek może stać się Bo-
giem? Otóż do tego wszyscy dążymy, żeby 
stać się Bogiem. To, co następuje po naszej 
śmierci, to zbawienie, a zbawienie to inaczej 
przebóstwienie. Zwróć uwagę na to, że po 
dodaniu wody do wina one stają się jedno, 
tak samo będzie w naszym przyszłym życiu, 
tam w niebie. Tam nasze człowieczeństwo 
wmiesza się w Bóstwo Chrystusa i w ten 
sposób też staniemy się jedno z Bogiem.  
Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano  
w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? 
(J10,34). 

 

Ks. Andrzej Lojtek 
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1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy para-

fialne rekolekcje adwentowe, które pomo-

gą nam duchowo przygotować się do świąt 

Bożego Narodzenia. Rekolekcje głosi  

ks. Wojciech Kozłowski ze zgromadzenia 

Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. 

Nauki rekolekcyjne: 

 dzisiaj podczas każdej Mszy Świętej, 

 poniedziałek, wtorek, środa - na 

Mszach Świętych o godz. 9:00 i 18:00. 

Spowiedź od godz. 8:30 i od 17:30. W 

tych dniach nie będzie Mszy Świętej 

o godz. 8:00. 

2. Wszystkich parafian, a szczególnie dzie-

ci, zapraszamy na roraty - od poniedziałku 

do soboty o godz. 6:30 (nie ma Mszy Świę-

tej o godz. 7:00). 

Od poniedziałku do końca stycznia nie bę-

dzie w dni powszednie Mszy Świętej  

o godz. 19:00. 

3. Różaniec za zmarłych z wypominkami 

codziennie o godz. 17.30. Wypominki  

można składać w zakrystii i w biurze para-

fialnym. 

4. Msza Święta zbiorowa za zmarłych  

w środę (30 XI) o godz. 18:00. 

5. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek 

(28 XI) o godz. 19.00. Temat spotkania: 

„Dzień sądu – bać się czy cieszyć?”. 

6. Spotkanie dla ministrantów i chłopców 

chętnych do służby przy ołtarzu w sobotę 

(3 XII) o godz. 13.00 w zakrystii. 

7. Zapraszamy na uroczyste Nieszpory, 

rozpoczynające II Niedzielę Adwentu  

w sobotę, 3 XII o godz. 19.00. 

8. W tym tygodniu przypadają Dni Eucha-

rystyczne grudnia: 

 I czwartek miesiąca - Msza Święta  

za kapłanów i o powołania kapłańskie  

o godz. 16:00; 

 I piątek miesiąca - spowiedź od godz. 
6:30 i od godz. 16:00. Msza Święta dla 
dzieci o godz. 17:00. Comiesięczna ado-
racja wynagradzająca NSPJ po Mszy Św. 
o godz. 18:00 zakończona Mszą Świętą  
o godz. 22:00; 

 I sobota miesiąca - o godz. 8:00 Msza 
Święta wynagradzająca Niepokalanemu 
Sercu Maryi, po Mszy Św. różaniec 
przed Najświętszym Sakramentem  
i piętnastominutowe rozważanie. W so-
botę kapłani odwiedzą chorych z posłu-
gą sakramentalną. 

9. W najbliższym tygodniu w kalendarzu 
liturgicznym przeżywać będziemy wspo-
mnienia: 

 w środę św. Andrzeja Apostoła; 

 w sobotę św. Franciszka Ksawerego. 

10. Osoby upoważnione przez Księdza 
Proboszcza, legitymujące się stosownym 
dokumentem, roznoszą opłatki wigilijne. 
Przestrzegamy przed oszustami, którzy po-
wołując się na parafię, chcą w ten sposób 
wyłudzić pieniądze. 

11. Dzisiaj rozpoczynamy sprzedaż świec 
w ramach akcji Caritas Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom. Małe świece w cenie  
6 zł, duże - 16 zł. Dochód przeznaczony jest 
na pomoc dzieciom z ubogich rodzin. 

12. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek 
na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Pole-
camy ten cel Waszej ofiarności. 

13. Po Mszy świętej do nabycia prasa kato-
licka: Gość Niedzielny i Niedziela i biuletyn 
parafialny Ave Maria.  

Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, bu-
downiczych i dobrodziejów naszego kościo-
ła, śp. Bernarda Żołądek (l. 72 z ul. Pomor-
skiej), którego pożegnaliśmy w tym tygo-
dniu oraz zmarłych z naszych rodzin po-
lećmy teraz Bożemu miłosierdziu: wieczny 
odpoczynek racz im dać Panie. 
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 NIEDZIELA  27 LISTOPADA  2016 r. – I Niedziela Adwentu 

6.30 Za parafian 
8.00 + Bogusława Godlewska w 2 rocznicę śmierci 

9.30 
1) ++ Stefan w 4 rocznicę śmierci oraz Alina Kijewscy 
2) Dziękczynna za 30 lat małżeństwa Haliny i Marka Giełda z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MBF i potrzebne łaski 

11.00 ++ Alfons w 30 rocznicę śmierci, Klara, Joanna 
12.30 + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 
14.00 ++ Feliks w 45 rocznicę śmierci oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron 
18.00 ++ Edmund j Jadwiga Koźmińscy 
19.30 ++ Joanna Kowalska oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

 PONIEDZIAŁEK  28 LISTOPADA 2016 r. 

6.30 + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

9.00 ++Wiktoria, Władysław, Marianna, Alfred, Bolesław oraz rodzice z obojga stron 

18.00 
1) + Zdzisław Kwaśniewski z okazji imienin 
2) Zdzisława (k) w 18 rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

 WTOREK  29 LISTOPADA 2016 r.  

6.30 ++ Helena, Franciszek, Antoni 

9.00 + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) ++ Stanisław i Alina 
2) ++ Roman Markiewicz w 15 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron i bracia 

 ŚRODA 30 LISTOPADA 2016 r.  – św. Andrzeja Apostoła 

6.30 
1) + Bronisław Kalinowski 
2) Dziękczynno-błagalna za ks. Andrzeja, o dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i opiekę 
MBF 

9.00 
1) + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego  
i zdrowie dla Andrzeja z rodziną 

18.00 Msza Święta zbiorowa za zmarłych 

 CZWARTEK  1 GRUDNIA 2016 r. – I CZWARTEK MIESIĄCA 

6.30 ++ Helena, Franciszek, Antoni 

8.00 + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

16.00 O powołania kapłańskie 

18.00 
1) + Tomasz Wróbel 
2) Z okazji urodzin Kingi i Manuela o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, potrzebne łaski 
i dary Ducha Świętego 

 PIĄTEK  2 GRUDNIA 2016 r. – I PIĄTEK MIESIĄCA 

6.30 O opiekę MBF, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Barbary i jej rodziny 

8.00 

1) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MBF i zdrowie dla Edyty, Sylwii, Artu-
ra i ich rodzin oraz Ireny 
2) Msza święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają Je  
w Najświętszym Sakramencie 

17.00 + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

18:00 ++ Bolesław, Marianna 

 SOBOTA  3 GRUDNIA 2016 r.  - św. Franciszka Ksawerego – I SOBOTA MIESIĄCA 

6.30 + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

8.00 
1) Msza święta wynagradzająca 
2) Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla Szymona  
z okazji 20 urodzin 

18.00 
1) ++ Hanna Naczke w 4 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
2) ++ Eugeniusz Nowakowski w 12 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

 


