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ZE SŁOWA BOŻEGO NA I NIEDZIELĘ ADWENTU 
Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; 1 Kor 1,3-9; Ps 85,8; Mk 13,33-37 

      Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo 
nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. 
Bo rzecz ma się podobnie jak z czło-
wiekiem, który udał się w podróż. Zo-
stawił swój dom, powierzył swoim 
sługom staranie o wszystko, każdemu 
wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu  

Przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie 
więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu 
przyjdzie: z wieczora czy o północy, 
czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By 
niespodzianie przyszedłszy, nie zastał 
was śpiących. Lecz co wam mówię, mó-
wię wszystkim: Czuwajcie! 
                                       Mk 13,33-37 

KOMENTARZ 

      Do Świąt Bożego Narodzenia jest 
jeszcze sporo czasu, a w witrynach 
sklepów stoją już ubrane choinki, na 
których migają kolorowe lampki, z gło-
śników płyną melodie znanych kolęd. 
Ludzie bardzo tłumnie odwiedzają 
markety, poddając się przedświątecz-
nej gorączce emocji i konsumpcyjnym 
czarom. Być może dopiero w domu 
uświadamiamy sobie, że wielu kupio-
nych rzeczy tak naprawdę nie potrze-
bujemy, że ulegliśmy magii koloro-
wych lampek i wszechobecnej re-
klamy. Im bliżej Świąt, tym większy 
tłok w sklepach, tym więcej wydajemy 
pieniędzy, czasem nawet zapożyczając 
się. Być może pociągająca jest przed-
świąteczna magia tego czasu, ale co to 
ma wspólnego z adwentem, a jeszcze 
bardziej z Bożym Narodzeniem? Czy  

przystoi nam ludziom wierzącym go-
nić za cieniem, za czymś co w istocie 
nie przybliża nas do Boga, a raczej Go 
przesłania? Dziś w Ewangelii Jezus 
wzywa nas do postawy czuwania. 
Przygotowując się do dobrego przeży-
wania Świąt, przygotowujemy się do 
spotkania z Chrystusem w wieczności. 
Najgorsze co może przytrafić się czło-
wiekowi to zaśnięcie, a to może zda-
rzyć się nie tylko w nocy. Miejsce cie-
kawości tego świata powinna zastąpić 
czujność. Jezus nie mówi: „bądźcie 
spokojni”, lecz „uważajcie”. Nie mówi 
nam: „nastawcie budzik na określoną 
godzinę”, lecz ostrzega nas: „nie śpij-
cie”. Niech ten czas adwentu nie bę-
dzie tradycyjną poczekalnią szarej co-
dzienności, ale okazją do dobrych 
zmian w jej przeżywaniu.  Ks. Wojciech  
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KONKURS DLA DZIECI 

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

PYTANIE: Co dla Kościoła oznacza pierwsza Niedziela adwentu? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„Świątynia i sztuka sakralna – podsumowanie” 

     Sztuka sakralna, świątynia i jej wystrój nie mogą 
być przypadkowe ale powinny wyrażać myśl Ko-
ścioła, być przepełnione treścią teologiczną i zara-
zem pozwalać na właściwe sprawowanie liturgii. 
Świątynie powinny odzwierciedlać swoim kształ-
tem, pięknem, prostotą i wnętrzem mistyczne ciało 
Chrystusa a zarazem służyć kultowi i człowiekowi. 
Istotnym elementem każdej świątyni jest jej wystrój, 
który stanowi swego rodzaju kerygmat. Dzieła 
sztuki sakralnej są bowiem znakami i symbolami 
najważniejszych rzeczy i dlatego poprzez swe szla-
chetne piękno i głęboką symbolikę winny kształto-
wać pojęcia religijne wśród wiernych i być dla nich 
kolejnym źródłem zbawczego przesłania. Całe wy-
posażenie wnętrza świątyni powinno być więc uza-
leżnione od projektu architektonicznego.  
     Ustalając np. w świątyni miejsca dla wiernych 
projektanci muszą zatroszczyć się o to, aby obecni 
na liturgii, mogli dobrze widzieć święte czynności i 
duchowo w nich uczestniczyć. Znajdujące się w ko-
ściołach ławki powinny być tak ustawione, aby 
wierni mogli przyjmować właściwą postawę dla od-
powiednich części liturgii i swobodnie przystępo-
wać do Komunii Świętej. Ważnym elementem jest 
również odpowiednie zaprojektowanie chóru, czy 
miejsca dla zespołu śpiewaczego. Zgodnie ze starą 
tradycją Kościoła w świątyniach umieszcza się ob-
razy, rzeźby Chrystusa Pana, Najświętszej Maryi  

Panny i świętych, aby wierni mogli poprzez te wize-
runki oddawać Im cześć. One również powinny być 
przestawione w taki sposób, aby prowadziły i przy-
bliżały do misteriów wiary sprawowanych w litur-
gii. W świątyniach należy wystrzegać sie zbyt wiel-
kiej liczby obrazów. Z zasady nie powinno być wię-
cej wizerunków tego samego Świętego niż jeden (np. 
jeden wizerunek Najświętszej Maryi Panny - Pani 
Fatimskiej). We wnętrzu może być umieszonych na-
tomiast więcej krzyży, ale również w zgodny z wy-
tycznymi sposób.  
     Ważną funkcję w dekoracji kościoła ogrywają 
drogi krzyżowe, lecz zawsze drugorzędną. Powinny 
być one dyskretnie zharmonizowane z całą prze-
strzenią sakralną, jednocześnie nie rozpraszając 
uwagi wiernych podczas sprawowania czynności li-
turgicznych. Wszystkie więc elementy wystroju 
świątyni muszą być przemyślane, odpowiednio do-
brane, starannie zaprojektowane i prawidłowo roz-
mieszczone aby pomagały uczestniczącym w litur-
gii w odpowiednim przeżyciu świętych misteriów.  
      Mam wielką nadzieję, że te krótkie, niewyczer-
pujące jednak tematu, kolejne opracowania symbo-
liki świątyni, pomogą choć trochę w zrozumieniu 
sacrum obiektu i przeżywaniu sprawowanych w 
świątyniach liturgii.  
                                                                     Ks. Adam 

  MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1.      Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Ad-

went. Wszystkich parafian, a szczególnie 

dzieci, zapraszamy na roraty - od ponie-

działku do soboty o godz. 6:30 (nie ma 

Mszy Świętej o godz. 7:00). 

2.      Od poniedziałku do końca stycznia nie 

będzie w dni powszednie Mszy Świętej o 

godz. 19:00. 

3.      Zapraszamy na rekolekcje ewangeliza-

cyjne z modlitwą o uwolnienie pod hasłem 

„Uzdrowienie w objęciach Maryi” prowa-

dzone przez o. Teodora Knapczyka, które 

będą odbywać się w naszej parafii od po-

niedziałku do środy (4-6 XII) od godz. 17.00 

do 21.00. W programie konferencja, Msza 

Święta, Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu, modlitwa uwielbienia i modlitwa 

wstawiennicza. Więcej informacji na pla-

katach. 

4.      W tym tygodniu przypada I czwartek 

miesiąca - Msza Święta za kapłanów i o po-

wołania kapłańskie o godz. 18:00. Wysta-

wienie z modlitwą o powołania kapłańskie 

o godz. 17.00. 

5.      W najbliższy piątek (8 XII) w kalenda-

rzu liturgicznym przeżywać będziemy 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

NMP. Msze Święte w tym dniu o godz. 

6.30, 8.00, 17.00, 18.00, 19.00. Tego dnia za-

praszamy na Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP na godz. 7.30 do kaplicy 

MBF. W związku z przeżywaną uroczysto-

ścią tego dnia nie obowiązuje wstrzemięź-

liwość od pokarmów mięsnych. 

6. Msze Święte w tym tygodniu: 

➢ W intencji dobroczyńców, podo-

piecznych i wolontariuszy Parafial-

nego Zespołu Caritas - w poniedzia-

łek (4 XII) o godz. 18.00. Comie-

sięczne spotkanie Parafialnego Ze-

społu Caritas po Mszy świętej; 

➢ wiarę nadzieję i miłość dla czcicieli 
Bożego Miłosierdzia - we piątek (8 
XII) o godz. 19.00, a po Mszy świętej 
półgodzinna adoracja Najświęt-
szego Sakramentu z Koronką do 
Bożego Miłosierdzia; 

➢ Dla chorych i ich rodzin – w sobotę 

(9 XII) o godz. 10:00. Po Mszy Świętej 

spotkanie w sali parafialnej; 

➢ Dla Rodziców z doświadczeniem 
straty dziecka -  w sobotę (9 XII) o 
godz. 15:00. Po Mszy Świętej spotka-
nie w salce. 

7.       Osoby upoważnione przez Księdza Pro-
boszcza, legitymujące się stosownym do-
kumentem, roznoszą opłatki wigilijne. 
Przestrzegamy przed oszustami, którzy po-
wołując się na parafię, chcą w ten sposób 
wyłudzić pieniądze. 

8.      Dzisiaj rozpoczynamy sprzedaż świec w     

ramach akcji Caritas Wigilijne Dzieło Po-

mocy Dzieciom. Małe świece w cenie 6 zł, 

duże - 16 zł. Dochód przeznaczony jest na po-

moc dzieciom z ubogich rodzin. 

9.      Zachęcamy do zakupu ręcznie robio-

nych kart bożonarodzeniowych. Uzyskane 

fundusze ze sprzedaży zasilą Caritas w wigilij-

nym dziele pomocy naszym parafianom. 

10.      Ofiary złożone na tacę w przyszłą nie-

dzielę będą przeznaczone na cele inwesty-

cyjne. 

11.     Po Mszy świętej do nabycia prasa kato-

licka: Gość Niedzielny i Niedziela, biuletyn para-

fialny Ave Maria oraz dwumiesięcznik Szkoły 

Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej Galilea. 

12.     Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, 

budowniczych i dobrodziejów naszego ko-

ścioła oraz zmarłych z naszych rodzin polećmy 

teraz Bożemu miłosierdziu: wieczny odpoczy-

nek racz im dać Panie. 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 4 GRUDNIA 2017 R.  

6.30 
1) † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 
2) † Konrad Pultyn w miesiąc po śmierci 

8.00 
1) † Helena, Leonard, Andrzej oraz zmarli z rodziny 
2) † Stanisław Wojnar w miesiąc po śmierci 

18.00 W intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas 

 WTOREK, 5 GRUDNIA 2017 R.  

6.30 † Jadwiga i Franciszek 

8.00 † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) † Jadwiga, Józef, Anna 
2) † Małgorzata w 1. rocznicę śmierci 

 ŚRODA, 6 GRUDNIA 2017 R. – ŚW. MIKOŁAJA 

6.30 
1) † Jerzy, Janina, Barbara, Kazimierz oraz zmarli z rodziny 
2) † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 
1) † Bronisław Kalinowski 
2) † Anna Panek w miesiąc po śmierci 

18.00 
1) † Leokadia w 1. rocznicę śmierci 
2) † Antoni Reszkiewicz w 5. rocznicę śmierci 

 CZWARTEK, 7 GRUDNIA 2017 R.  

6.30 † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 
1) † Piotr Kliszewski w miesiąc po śmierci 
2) † Albin Sirocki w  6. rocznicę śmierci 

18.00 
1) O powołania kapłańskie 
2) † Barbara i Helena Kamińskie 

 PIĄTEK, 8 GRUDNIA 2017 R.  – NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 

6.30 
1) † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 
2) † Jadwiga Antczak w miesiąc po śmierci 

8.00 
W intencji osób pragnących złożyć akt zawierzenia Matce Bożej dla budowania pod jej opieką 
Królestwa Bożego 

9.00 
Dziękczynna w 80. rocznicę urodzin Janiny Gierok z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz 
opiekę MBF  

17.00 † Wiktoria w 4. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

18.00 † Jerzy w 1. rocznicę śmierci 

19.00 
1) O wiarę nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia  
2) † Maciej w dniu urodzin oraz Stefania (k) i Edward 

 SOBOTA, 9 GRUDNIA 2017 R.  

6.30 † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Jan Onyszko  

18.00 † Joanna, Jan, Genowefa, Teresa  

 II NIEDZIELA ADWENTU, 10 GRUDNIA 2017 R.  

6.30 † Ewa i Janina 

8.00 

1) O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej dla biskupów naszej 
diecezji, kapłanów pracujących w tej parafii i z niej pochodzących oraz o liczne i święte 
powołania kapłańskie i zakonne 
2) † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

9.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Andrzeja z rodziną 

11.00 † Jan Iwanowski, rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

12.30 Za parafię  

14.00 † Helena i Leopold Leszczyńscy oraz rodzice z obojga stron 

18.00 † Marian Pachnik w 2. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.30 † Roman Jurkowski w 1. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
 


