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ZE SŁOWA BOŻEGO NA I NIEDZIELĘ ADWENTU
(Jr 33,14-16); (Ps 25,4bc-5ab,8-9,); (1 Tes 3,12-4,2); (Ps 85,8); (Łk 21,25-28.34-36);

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Będą znaki na słońcu, księżycu i
gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów
bezradnych wobec szumu morza i jego
nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios
zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą
Syna Człowieczego, przychodzącego na
obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się
to dziać zacznie, nabierzcie ducha i pod-

nieście głowy, ponieważ zbliża się wasze
odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby
ten dzień nie przypadł na was znienacka
jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na
wszystkich, którzy mieszkają na całej
ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w
każdym czasie, abyście mogli uniknąć
tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć
przed Synem Człowieczym”.

KOMENTARZ
Dzisiejsza niedziela otwiera przed
nami kolejny etap w kalendarzu liturgicznym, jakim jest adwent. Znów będziemy
się wsłuchiwać w teksty, związane z
eschatologią naszych czasów i życia, zadając sobie pytanie: w jakim punkcie ono
stoi i dokąd najchętniej zmierza? Dziś Jezus wzywa nas, byśmy nabrali ducha i
podnieśli głowy. Podniesioną głowę
może mieć ten, kto jest prawdziwie
dumny i przekonany o swojej wartości i
wie, kim jest, dlatego ze spokojem w sercu
może podnieść głowę. Jezus w ten sposób
chce nam przypomnieć, że to co czynimy
w odniesieniu do ewangelii jest dobre,
godne i prawdziwe. To co jest ewangelią
w nas jest źródłem naszej dumy i tego, że
możemy żyć pewnie z podniesionymi gło-

wami. Różne rzeczy w naszym życiu
przemijają, ale nigdy nie przemija nasze
autentyczne świadectwo wiary. Jak
godne podziwu jest przebaczenie i kochanie swoich nieprzyjaciół, oddawanie życia dla innych, oraz poczucie misji i obowiązku wobec wartości, walka o dobro
dla najsłabszych, uczciwość, roztropność,
męstwo i odwaga. Jeżeli tymi wartościami staramy się żyć, to możemy być z
siebie dumni. Czas adwentu jest stosownym momentem, aby odpowiedzieć sobie
na pytanie: co jest dobre i złe w naszym
życiu? Jeżeli żyjemy ewangelią, to możemy być dumni i iść z podniesioną
głową. Tylko grzechu należy się wstydzić, bo to on sprawia, że nasze życie
turla się w skulonym lęku. Ks. Wojciech
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OCZYWISTOŚĆ
Pewien duchowny rozmawiał na temat wiary i religii ze swym przyjacielem, który deklarował się jako całkowicie niewierzący i obojętny. Jesteś dobrym człowiekiem i przyjacielem. Dlaczego nie decydujesz się być chrześcijaninem? – zapytał ksiądz. Nie decyduję się, bo jeśli bycie
chrześcijaninem oznacza być takim, jak ty mówisz, to nie mam wystarczająco silnej woli. Jeżeli
zaś bycie chrześcijaninem to prowadzenie takiego życia, jakie widzę wokół siebie, to takim
czymś nie jestem zainteresowany. „Najbardziej głuchy jest ten, kto nie chce widzieć”, mawiał
Lao Tze. Ludzie nie używają uszu, aby słuchać. Słucha się oczami. Co widzą dzisiaj ludzie, gdy
patrzą na chrześcijanina?
B. Ferrero

BOŻA APTECZKA
Próbujesz się zmienić? Rzucić palenie,
częściej się modlić albo być lepszym dla innych i ciągle lipa? Nie próbuj nic zmieniać
sam. Jezus powiedział przecież:…”beze
Mnie nic nie możecie uczynić”. Co masz
zatem robić? Stań w prawdzie. Poproś Jezusa, żeby Cię zmienił i podejdź do Niego
– nie bój się! (adoracja Najświętszego Sakramentu i czytanie Biblii). Bóg mówi: pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą pójdziesz, umocnię moje spojrzenie na Tobie.
Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł,
tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać, nie przybliżą się inaczej do Ciebie. Ile
razy mówiłeś Bogu: już więcej tego nie zrobię? Przepraszam. Wiesz – to nic nie daje –
serio. Jeżeli Bóg Cię nie zmieni to będzie
lipa, więc klękaj codziennie i proś o tę
zmianę i uśmiechnij się, bo On to zrobi. Ty
tylko pragnij zmiany, świadom tego, że
bez zmiany nie ruszysz do przodu. Niektórzy usprawiedliwiają swoje grzechy, co jest
dużym błędem. Na przykład myślą sobie,

Żeby lepiej się poczuć: nachlałem się Boże,
bo nie radzę sobie ze swoją depresją, poszedłem z Nią do łóżka, ponieważ potrzebowałem miłości, straciłem ostatnie pieniądze, żeby się odstresować , nie dałem bezdomnemu, bo sam potrzebuję itd. Często
dodają do tego: przecież Ty Boże sam
wiesz jak mi jest ciężko! Mylnie sądzą, że
Bóg na to przyzwala, bo nas rozumie… To
chyba my nie rozumiemy czegoś, wybierając mniejsze zło – pamiętaj, że zawsze dostaniesz większe. Ile chcesz siedzieć w tym
zamkniętym szatańskim kole? Przyjacielu,
zło nie może być usprawiedliwiane. Masz
deprechę, to wyjdź z tego bagna, a nie brnij
w nie, myśląc, że będzie lepiej – bo nie będzie. Nie pryskaj też tego co śmierdzi dezodorantem, nie ukrywaj dobrą miną, nie
przyprawiaj uśmiechem przez zaciśnięte
zęby, bo będzie gorzej i gorzej. Stań w
prawdzie. Idź do spowiedzi, komunii – idź
do Jezusa. Proś, aby uzdrowił Twoje serce
i obmył Cię świętą krwią. A. Łodziewski

MYŚL NA TYDZIEŃ
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent.
Wszystkich parafian, a szczególnie dzieci, zapraszamy na roraty - od poniedziałku 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. W najbliższy piątek (8 XII) w kalendarzu liturgicznym przeżywać będziemy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze Święte parafialne w tym dniu o godz. 6.30, 8.00, 18.00. Dodatkowo tego dnia zapraszamy:
•
Na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP na godz. 7.30 do kaplicy MBF;
•
Na zakończenie archidiecezjalnego
wydarzenia „Morze modlitwy”, w którym od
początku października do 8 XII można było
podjąć się modlitwy ofiarując codziennie
swoje miasto w jednej dziesiątce różańca świętego. O godz. 12.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 13.00 Msza święta.
•
Na konferencję p. Leszka Dokowicza
na godz. 19.00 o zagrożeniach duchowych we
współczesnym świecie do kaplicy MBF.
4. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne:
•
I czwartek miesiąca - Wystawienie
Najświętszego Sakramentu i modlitwa o powołania o godz. 17.00; Msza Święta za kapłanów i
o powołania kapłańskie o godz. 18:00;
•
I piątek miesiąca - spowiedź od godz.
7:00 i od godz. 16:00. Msza Święta dla dzieci o
godz. 17:00. Nabożeństwo pierwszopiątkowe o
godz. 7.30 i 18.30;
• Msze Święte w tym tygodniu:
5. W intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas - w poniedziałek (3 XII) o godz. 18.00. Po Mszy świętej
spotkanie w sali parafialnej;
6. Z modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne
pod przewodnictwem o Teodora Knapczyka
OFM w środę (5 XII) o godz. 18.00;
7. Dla Rodziców z doświadczeniem straty dziecka
- w sobotę (8 XII) o godz. 15:00. Po Mszy Świętej
spotkanie w salce.
8. O wiarę nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego
Miłosierdzia - w sobotę (8 XII) o godz. 16.30, a po
Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu z Koronką do Bożego Miłosierdzia.

10.
Zapraszamy na Adorację Najświętszego
Sakramentu z uwielbieniem w poniedziałek (3
XII) na godz. 20:00 do kaplicy MBF.
11.
Zapraszamy na pielgrzymkę samolotową
do Armenii i Gruzji w dniach 28.04-04.05.2019 r.
Więcej informacji w zakrystii i u ks. Proboszcza.
12.
Po Mszy świętej do nabycia: Gość Niedzielny, Niedziela, biuletyn parafialny Ave
Maria, dwumiesięcznik biblijny Galilea.
Jest już dostępny najnowszy numer miesięcznika u Pani Fatimskiej. W grudniowym numerze znajduje się: opłatek, którym redakcja
dzieli się z czytelnikami, przykładowy obrzęd
wieczerzy wigilijnej do wykorzystania w rodzinnym gronie, rozważania adwentowe, artykuł dotyczący modlitwy o pokój, wywiad z ks.
Krzysztofem Bielawnym, autorem książki Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu, oraz wiele innych ciekawych artykułów. Naszą gazetkę parafialną można nabyć u ministrantów przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii. Cena czasopisma to minimum 2 zł. Serdecznie zapraszamy
do zakupu.
13.
Od zeszłego tygodnia na prośbę wielu
parafian oraz ze względu na pojawiające się
liczne oszustwa pobłogosławione opłatki będzie można otrzymać w niedzielę po każdej
Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła, a na co
dzień w zakrystii oraz biurze parafialnym.
Przypominamy, że nie będą roznoszone po domach. Prosimy o pomoc w dostarczeniu opłatków tym parafianom, którzy ze względu na
chorobę nie mogą przyjść samodzielnie do kościoła. Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na budowę nowego, ruchomego
żłóbka do naszego kościoła.
14.
Ofiary złożone na tacę w przyszłą niedzielę (9 XII) zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne.
15.
Naszych drogich zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu: Ks. Jerzego, budowniczych,
dobrodziejów naszego kościoła, śp. Sergiusza
Kokiec (l. 78) z ul. Pomorskiej, śp. Danutę Stanek (l. 68) z ul. Subisława, których pożegnaliśmy w minionym tygodniu oraz zmarłych z naszych rodzin: wieczny odpoczynek racz im dać
Panie.

9. Spotkanie wspólnoty Ochotników Cierpienia w
poniedziałek 4 XII o g. 13.00 w sali parafialnej.
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INTENCJE MSZALNE
6.30
8.00
18.00
6.30
8.00
18.00

6.30
8.00
18.00

6.30
8.00
18.00
6.30
8.00
18.00

6.30
8.00
16.30
18.00

6.30
8.00
9.30
11.00
12.30
14.00
18.00
19.30

4

PONIEDZIAŁEK, 3 GRUDNIA 2018 R.
† Jadwiga i Franciszek oraz zmarli z rodziny
O nawrócenie, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę MBF dla Barbary
1) † Leszek
2) W intencji podopiecznych, dobroczyńców i wolontariuszy parafialnego zespołu Caritas
WTOREK, 4 GRUDNIA 2018 R.
† Tadeusz Ciepielewski
W dniu urodzin Władysławy i Krystyny z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę MBF
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MBF dla syna
Szymona z okazji 22. urodzin
2) † Anna Kozłowska
ŚRODA, 5 GRUDNIA 2018 R.
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla dzieci i wnuków oraz o łaskę nawrócenie dla Jana
† Albin Sirocki w 7. rocznicę śmierci
1) † Antoni Reszkiewicz w 6. rocznicę śmierci
2) † Czesława (k) Karnowska oraz dziadkowei Szczygielscy i Karnowscy
CZWARTEK, 6 GRUDNIA 2018 R.
ŚW. MIKOŁAJA
† Bronisław Kalinowski
† Jerzy, Janina, Barbara, Kazimierz, oraz zmarli z rodziny
1) O powołania kapłańskie
2) † Barbara
PIĄTEK, 7 GRUDNIA 2018 R.
† Regina Ochylska
Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy, zniewagi jakie spotykają Je w
Najświętszym Sakramencie
1) † Wacława (k) Gałęziewska
2) † Natalia, Jerzy, zmarli z rodziny z obojga stron, Jolanta
SOBOTA, 8 GRUDNIA 2018 R.
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Mai z okazji 11
urodzin
Dziękczynna za oddanie się Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi w 1. rocznicę, z prośbą o
dalszą opiekę osób zawierzonych
O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia
† Jerzy w 2. rocznicę śmierci, Alfred, Wiktoria, Władysław
II NIEDZIELA ADWENTU
9 GRUDNIA 2018 R.
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla Macieja w dniu urodzin oraz
dla Klary
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Adama z okazji
urodzin
1) O dar wiary, łaskę nawrócenia, Boże błogosławieństwo dla Adama
2) Dziękczynna w intencji Adama z okazji 42. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę
MBF i wszelkie potrzebne łaski
† Marian w 24. rocznicę śmierci, zmarli rodzice i rodzeństwo
1) Za Parafię
2) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i opiekę MBF dla pracowników
ENDOMEDU z okazji 15-lecia działalności
† Roman Jurkowski w 15. rocznicę śmierci, zmarli rodzice z obojga stron
† Marian Pachnik w 3. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron
Dziękczynna za otrzymane łaski dla Alfreda i Zofii

