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ZE SŁOWA BOŻEGO NA II NIEDZIELĘ ADWENTU 
(Ba 5,1-9); (Ps 126,1-2ab,2cd-4,5-6); (Flp 1,4-6.8-11); (Łk 3,4.6); (Łk 3,1-6); 

    Było to w piętnastym roku rządów 
Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Pi-
łat był namiestnikiem Judei, Herod te-
trarchą Galilei, brat jego Filip tetrar-
chą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz 
tetrarchą Abileny; za najwyższych ka-
płanów Annasza i Kajfasza skierowane 
zostało słowo Boże do Jana, syna Za-
chariasza, na pustyni. Obchodził więc 
całą okolicę nad Jordanem i głosił chrze 

st nawrócenia na Odpuszczenie grze-
chów, jak jest napisane w księdze mów 
proroka Izajasza: „Głos wołającego na 
pustyni: Przygotujcie drogę Panu, pro-
stujcie ścieżki dla Niego; każda dolina 
niech będzie wypełniona, każda góra i 
pagórek zrównane, drogi kręte niech 
staną się prostymi, a wyboiste drogami 
gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawie-
nie Boże”.                Łk 3,4.6; Łk 3,1-6 

KOMENTARZ 
       Dzisiejsza, druga niedziela adwentu 
stawia przed nami Św. Jana Chrzciciela, 
proroka który bezpośrednio poprzedzał 
ujawnienie się Mesjasza Króla. Jeśli Ko-
ściół dziś wskazuje na niego palcem litur-
gii, to dlatego, by dać nam szansę pojąć 
kluczowy sens jego misji, której wymowa 
nigdy się wygasła. Zanim przyjmiemy Je-
zusa musi zaistnieć w naszej postawie 
skrucha i uznanie swej niegodziwości.  
Nawrócenie, jest głównym kołem zama-
chowym naszej doczesnej wędrówki. Nie 
dokona się siłą naszych, często chwilo-
wych postanowień, ani wyrzeczeń, jeśli 
nie będzie w nim siły odśrodkowej, dzia-
łającej według Bożych kalkulacji. Boża lo-
gika jest trudna do pojęcia dla naszego 
umysłu, dlatego zdemaskować Ją może 
tylko wzajemna miłość, oparta na ciągłym  

szukaniu i wyglądaniu Tego, który jest jej 
źródłem.  Nie doświadczylibyśmy nigdy 
od nikogo prawdziwej miłości, gdyby nie 
przyniósł nam jej Chrystus. To Jego za-
sługa, że możemy doświadczać Bożego 
miłosierdzia, nie tylko w konfesjonale, ale 
wszędzie gdziekolwiek jesteśmy. Miłość 
Boża potrafi znaleźć nas niezależnie od 
czasu i miejsca. Może to jest dobry czas, 
żeby wyłączyć się z wszelkich przyziem-
nych aktywności. Wtedy być może uru-
chomi się nasze wnętrze i zmysł kontem-
placji. Niech więc okres liturgicznego ad-
wentu będzie dla nas okazją, by wejść na 
pustynię serca, odłączyć się od wszelkich 
głodów zmysłowych i tego co nas we-
wnętrznie wykrzywia. Zacznijmy już dziś 
żyć tak, jakby jutro miał się skończyć ad-
went naszego życia.                  Ks. Wojciech 
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SOLIDARNOŚĆ 
      Pewnego dnia w jednym bardzo uczęszczanym lesie wybuchł pożar. Wszyscy uciekali, ogarnięci 
wielką paniką. Pozostał jedynie ślepiec i kulawy. Przerażony ślepiec szedł dokładnie w kierunku 
ognia. Nie tam! – krzyknął do niego kulawy. – Idziesz w stronę ognia! – Gdzie mam więc iść? – 
zapytał go ślepiec. – Mogę ci wskazać drogę – powiedział kulawy, ale nie mogę uciekać. Jeśli jednak 
weźmiesz mnie na ramiona, zdołamy obaj uciec stąd i ocalić się. Ślepiec posłuchał rady kulawego. I 
w ten sposób uratowali się obaj. Gdybyśmy potrafili dzielić się ze sobą wszystkimi naszymi do-
świadczeniami, pragnieniami i rozczarowaniami, naszymi cierpieniami i naszymi zdobyczami, o 
wiele łatwiej moglibyśmy wszyscy uratować się przed niebezpieczeństwem.                       B. Ferrero 

BOŻA APTECZKA  
    Pielęgnowanie nadmierne ciała, które 
zgnije i zjedzą je robale, i niepielęgnowanie 
duszy, który będzie żyć wiecznie – jest 
błędną oceną celu i sensu życia, wynikającą 
często z większej chęci podobania się lu-
dziom i samemu sobie bardziej niż Bogu. 
Ktoś powie: w zdrowym ciele zdrowy 
duch. Powiem dzisiaj każdemu: to kłam-
stwo! Czy ktoś wyćwiczony, wyrzeźbiony 
i muskularny ma w sobie zdrowego du-
cha? Czy na pewno zależy to od wielkości 
mięśni lub przebiegniętych kilometrów? 
Czy nie ma wysportowanych samobój-
ców? Jak wielu ludzi wierzy dzisiaj w to 
kłamstwo? Człowiek składa się nie tylko z 
mięsa i kości, ale przede wszystkim z nie-
śmiertelnej duszy. Gdyby każdy poświęcał 
tyle samo czasu na pielęgnację spraw du-
chowych, co cielesnych, budując relację z 
Bogiem i pogłębiając wiarę, to nikt nigdy 
nie miałby depresji. Dlaczego tak nie jest? 
Odpowiedź jest prosta: łajza rogata. Łajza, 
która ciągle zwodzi ludzkość pozornym   

Dobrem, szybkim i doczesnym, błyska-
wicznym efektem – jednak zawsze krótko-
terminowym i przemijającym, byle tylko 
odrzucić człowieka od większej zadumy, 
byle tylko nie zaczął się zbytnio zbliżać do 
odzyskania świadomości i głębszego sensu 
swojego życia. Świadomości, kim jest na-
prawdę i po co żyje. Pomyśl, ile czasu sto-
isz przed lustrem czy siedzisz na siłowni, a 
ile czasu przeznaczasz na czytanie Biblii i 
na modlitwę? Ucieczka w alkohol, sport i 
inne obszary mające dać wytchnienie – to 
ucieczka w całkowicie innym kierunku, 
która nie prowadzi człowieka do wolności, 
a wręcz przeciwnie. Często dopiero po la-
tach ludzie to odkrywają. Czasami dociera 
to po rozmowie, czasami na starość. To za-
leży od serca, czy jest już całkiem wyjało-
wione, niczym ziemia, na której nic nie wy-
rośnie, czy jeszcze ziarno w nim zasiane i 
pielęgnowane ma szansę wzrostu. To jed-
nak wszystko jest w rękach Boga i decyzji 
człowieka (czy chce).           A. Łodziewski 

     MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy 

rekolekcje adwentowe prowa-
dzone przez o. Zbigniew Nowa-
kowski OFM Cap ze wspólnoty z 
San Giovanni Rotondo. Nauki w 
niedzielę podczas każdej Mszy 
świętej. 

2. Program rekolekcji: 

• nauki rekolekcyjne dzisiaj 
podczas każdej Mszy Świętej; 

• od poniedziałku do środy 
nauki rekolekcyjne na Mszach 
Świętych o godz. 9:00 i 18:00. W 
tych dniach nie będzie Mszy Świę-
tej o godz. 8:00. Intencje tych Mszy 
świętych zostaną odprawione o 
godz. 9.00; 

• Spowiedź święta od ponie-
działku do środy od godz. 8:30 i od 
17:30. 

3. W czwartek (13 XII) zapraszamy na 
Nabożeństwo Fatimskie, które po-
prowadzi o. Zbigniew Nowakow-
ski, nasz tegoroczny rekolekcjoni-
sta. Od 8.30 do 17.30 adoracja Naj-
świętszego Sakramentu w kaplicy 
MBF. O 18.00 Msza Święta, a po 
niej różaniec z rozważaniami.  

4. Wszystkich parafian, a szczególnie 
dzieci, zapraszamy na roraty – od 
poniedziałku do soboty o godz. 
6:30. 

5. Przypominamy, że do końca stycz-
nia nie będzie w dni powszednie 
Mszy Św. o godz. 19:00. 

6. Trwa rozprowadzanie opłatków na 
stół wigilijny. Ofiary złożone przy 
tej okazji będą przeznaczone na 
budowę nowego, ruchomego 
żłóbka do naszego kościoła. 

7. Zapraszamy do włączenia się w 
akcję „Tutka charytatywna”. Polega 
ona na wypełnieniu przez osoby 
chętne toreb żywnością (do 10 kg), by 
pomóc potrzebującym godnie przeżyć 
Święta. Torby można pobierać przy 
świecach. Torby z żywnością będą 
zbierane do 16 XII. 
8. Dziękujemy za ofiary złożone dzi-
siaj na tacę, które zostaną przezna-
czone na cele inwestycyjne.  
Tradycyjnie też, w drugą niedzielę 
Adwentu jest obchodzony Dzień Mo-
dlitwy i Pomocy Materialnej Kościo-
łowi na Wschodzie. Możemy włączyć 
się w to ważne dzieło, składając ofiary 
do puszek w ramach zbiórki, która 
jest przeprowadzana dzisiaj w całej 
Polsce. Nasza pomoc dotrze do ludzi 
żyjących w trudnych warunkach za 
wschodnią granicą naszego kraju. W 
przyszłą niedzielę (16 XII) będziemy 
zbierali ofiary do puszek na ratowa-
nie kościoła pw. św. Mikołaja w 
Gdańsku na Starym Miście, który ze 
względu na pękające sklepienie zo-
stał zamknięty do odwołania na po-
czątku listopada. 
9. Po Mszy świętej do nabycia: Gość 
Niedzielny, Niedziela, biuletyn para-
fialny Ave Maria, dwumiesięcznik bi-
blijny Galilea. 
10. Naszych drogich zmarłych po-
lećmy Bożemu Miłosierdziu: Ks. Je-
rzego, budowniczych, dobrodziejów 
naszego kościoła, śp. Emila Gazdę (l. 
88) z ul. Pomorskiej oraz zmarłych z 
naszych rodzin: wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 10 GRUDNIA 2018 R. 

6.30 † Ewa i Janina  

9.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Andrzeja z 
rodziną  

18.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Zofii w 80. rocznicę 
urodzin oraz Stefana w 82. rocznicę urodzin 
2) † Brat Janusz, rodzice Marianna i Alojzy oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

WTOREK, 11 GRUDNIA 2018 R.  

6.30 
Dziękczynna za dar życia w rocznice chrztu świętego z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę MBF i św. Rity, zdrowie oraz łaskę nawrócenia dla Karoliny i Joanny oraz o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny 

9.00 
O zdrowie dla Teresy Rubin oraz o zdrowie i wytrwałość w opiece nad chorą matką dla 
syna Piotra Rubina 

18.00  

ŚRODA, 12 GRUDNIA 2018 R.  

6.30  

9.00  

18.00 
Dziękczynna 89. rocznicę urodzin Wiktorii z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
MBF i zdrowie dla całej rodziny 

CZWARTEK, 13 GRUDNIA 2018 R.  
DZIEŃ FATIMSKI 

6.30 † Marek Rudnik w miesiąc po pogrzebie  

8.00 † Czesław Nadgrabski 

18.00 

1) † Łucja i Wiktor Kowalscy 
2) † Irena i Romuald Lewosz oraz dziadkowie z obojga storn 
3) † Maria i Paweł 
4) † Jadwiga Mieczkowska  

PIĄTEK, 14 GRUDNIA 2018 R.  

6.30  

8.00 † Rodzice, mąż, brat i ks. Franciszek 

18.00 
Dziękczynna w dniu 50. urodzin Andrzeja z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne 
łaski, zdrowie i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia 

SOBOTA, 15 GRUDNIA 2018 R.  

6.30  

8.00 † Zygmunt 6. miesiąc po śmierci 

18.00 † Bronisław Kozieja w 4. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

III NIEDZIELA ADWENTU 
16 GRUDNIA 2018 R. 

6.30 
Dziękczynna w 98. rocznicę urodzin mamy Weroniki z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę MBF 

8.00 † Marianna i Stanisław  

9.30 † Bolesława (k), Alfons oraz zmarli z rodziny 

11.00 † Jan Iwanowski oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

12.30 Za Parafię 

14.00 † Helena i Leopold Leszczyńscy oraz rodzice z obojga stron 

18.00 † Brygida Kozłowska  

19.30 † Regina i Kazimierz Jagodzińscy oraz Irena i Stanisław Wojciechowscy  
 


