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     Refleksja 
W drugą niedzielę Adwentu rozlega się wołanie proroka Barucha: „Oblecz się 

płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały 

Przedwiecznego”. Słowo Boże uświadamia nam, że mamy zatrzymać się i zastanowić 

nad sensem naszego życia, by podjąć nawrócenie. Słowo, które stało się ciałem, 

zamieszka w Kościele. To do niego prorok kieruje słowa: Podnieś się, Jeruzalem! Stań 

na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo 

Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał”. 

Droga, by „podnieść się” i wrócić do Pana ma różną długość, bo przecież 

„każda dusza to inny świat”. Droga powrotu do Boga jest dostępna dla każdego z nas  

i prowadzi do spotkania z Bożą miłością, która czyni wszystko nowe. I prowadzi do 

zachwytu, wraz z psalmistą, że „Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”. 

Przygotowanie do spotkania z Panem w tajemnicy Jego narodzenia ma wypełnić nasz 

tegoroczny Adwent. Św. Augustyn po swoim nawróceniu rozdał swój majątek 

pomiędzy ubogich i z przyjaciółmi zamieszkali razem, oddając się modlitwie, dyskusji 

na tematy religijne i studiom Pisma Świętego. W ten sposób zrozumiał, że celem jego 

życia jest Jezus Chrystus i poszukiwanie królestwa Bożego. 

Św. Jan, który „obchodził całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest 

nawrócenia na odpuszczenie grzechów” ma dziś dla nas konkretną propozycję. Swoim 

nauczaniem wskazuje na Mesjasza, w którym historia zbawienia ma swój punkt 

przełomowy. Kto pragnie przyjąć do swojego życia Jezusa, nie może żyć w starych  

i grzesznych przyzwyczajeniach, udawać pobożności czy od czasu do czasu 

przypomnieć sobie o Bogu. Pomocą w otwarciu serca na przychodzącego Pana jest 

słowo Boże i modlitwa. Dzięki temu nasze serce napełnia się miłością, którą możemy 

dzielić się z innymi przez słowa, czyny i modlitwę. 

Ks. Leszek Smoliński 

   Nauczanie papieskie o Eucharystii 

Nie możemy, bowiem ani przez chwilę zapominać o tym, że Eucharystia jest 

szczególnym dobrem całego Kościoła. Jest największym darem, jakim w porządku 

łaski i Sakramentu Boski Oblubieniec obdarzył i stale obdarza swoją Oblubienicę. Ale 

też dlatego, iż z takim darem mamy tutaj do czynienia, musimy wszyscy w duchu 

głębokiej wiary kierować się poczuciem prawdziwie chrześcijańskiej 

odpowiedzialności. Zawsze najgłębiej zobowiązuje dar, gdyż przemawia on nie tyle 

mocą ścisłego uprawnienia, ile mocą osobistego zawierzenia i tak – bez prawnych 

zobowiązań – domaga się zaufania i wdzięczności. Eucharystia jest takim właśnie 

darem, takim dobrem.                                                                       św. Jan Paweł II 

 

 

 

 

 

 

 

Było to w piętnastym roku rządów 

Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat 

był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą 

Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei  

i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą 

Abileny; za najwyższych kapłanów 

Annasza i Kajfasza skierowane zostało 

słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na 

pustyni. Obchodził, więc całą okolicę nad 

Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na 

odpuszczenie grzechów, jak jest napisane 

w księdze mów proroka Izajasza: „Głos 

wołającego na pustyni: Przygotujcie 

drogę Panu, prostujcie 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 

zbawienie Boże”. (Łk 3,1-6) 

Bóg przemawiał przez proroków, a w sposób ostateczny przemówił do nas przez 

Syna. Łaska i prawda przyszły przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. On jest 

Jednorodzonym Bogiem, który jest w łonie Ojca. On jest Słowem Przedwiecznym, 

przez które wszystko się stało. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. 

Chrystus rozpoczynając swoją działalność, miał lat około trzydziestu i mówił: Czas się 

wypełnił i zbliża się Królestwo Boże, porzućcie grzechy i uwierzcie w Dobrą Nowinę! 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 6.12 

7
00

 Za †† Elfrydę i Józefa Pluta, syna Leona, †† z rodzin Pluta, Opioła, Polak, 

Kubisch, Goleniewski, Pamuła. 

18
00

 1) Za † Ewalda Gramala w 1. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin Norberta Nowak oraz 

o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny. 

20
00

 W intencji Parafian 

Wtorek – 7.12; wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. 

7
00 

Za † Huberta Kabella w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów, 

†† siostrę i szwagierkę oraz za †† z pokrewieństwa.   

18
00 

1) W intencji Róż Różańcowych. 

2) Za † Mieczysława Gruszczyńskiego w 8. rocznicę śmierci oraz za dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

Środa – 8.12; Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 

7
00

 1) Za † brata Jerzego Kottysch. 

2) Za † mamę Janinę Koczuła w 30. dzień po śmierci. 

17
00

 1) W intencji Sióstr Zakonnych, Dzieci Maryi, Ministrantów i Lektorów.    

2) Za † syna Rafała Wojtyra oraz †† z rodziny. 

Czwartek – 9.12 

7
00

 Za † Helgę Hyla w 30. dzień po śmierci. 

18
00

 1) Za †† dziadków Gertrudę i Augustyna Gramala, Michała i Kornelę Sabina, 

Gertrudę i Pawła Niczka, Agnieszkę Buhl i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodzin Sabina, Gramala, Jendrusch. 

Piątek – 10.12 

7
00

 Za † Marię Jarosz, †† rodziców, krewnych i dobroczyńców. 

18
00

 1) Za † mamę Marię Szpiech w dniu urodzin. 

2) Za †† rodziców Stanisławę i Jana Molenda, †† braci Mieczysława i Czesława, 

† siostrę Marię Ciura, †† mężów Tadeusza Łąckiego oraz Zbigniewa Tomczyk 

i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Sobota – 11.12 

  7
00

 1) O szczęśliwy przebieg ciąży i rozwiązanie dla Moniki. 

2) Za † Waltraudę Kazubińską w 1. rocznicę śmierci oraz za † Dariusza. 

18
00

 1) Za †† rodziców Elżbietę i Gerharda Hońka, Jadwigę i Alfreda Zmarzły, 

† siostrę Gabrielę Batkę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † męża Jana Bałachowskiego w 2. rocznicę śmierci oraz † syna Mariusza. 

Niedziela – 12.12 – III Adwentu - Gaudete.  

7
00

 Za † męża Zygmunta Frankowskiego, †† rodziców i teściów oraz  

†† z pokrewieństwa. 

8
15 

Za † Rafała Podleska w 8. rocznicę śmierci, †† braci Joachima i Henryka 

Podleska, †† rodziców Podleska i Porada oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

9
45

 Za † ojca Janusza Kucza. 

11
15

 Za †† rodziców Gertrudę i Alojzego Majer, †† Łucję i Walentego Smykała, 

†† rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 

17
00

 Za † Marka Jakubczyk w 1. rocznicę śmierci. 
 

 

OGŁOSZENIA 

 

 Dziś zapraszamy na Nieszpory o godz. 16
30

. 

 Roraty dla dzieci odbywają się od poniedziałku do piątku podczas wieczornych 

Mszy św. o godz. 18
00

, a w środę o 17
00

. Msza św. roratnia dla dorosłych  

w poniedziałek o godz. 20
00

 z kazaniem i w sobotę o godz. 7
00

.  

 Podczas całego adwentu zapraszamy dzieci i dorosłych do korzystania już  

z spowiedzi świątecznej codziennie pół godziny przed Mszą św.  

 We wtorek o godz. 18
00

 Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków Róż 

Różańcowych. Po Mszy św. spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas w salce. 

 W środę obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, o godz. 17
00

 

Msza św. w intencji Dzieci Maryi, Sióstr Zakonnych, Ministrantów i Lektorów 

oraz ich rodziców.  

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego.  

 W sobotę od godz. 8
00

 odwiedziny chorych. Chorych prosimy zgłosić  

w zakrystii lub w kancelarii w godzinach jej urzędowania (można telefonicznie).  

 W kiosku do nabycia są: kalendarze, kartki świąteczne, opłatki i świece wigilijne 

Caritas w cenie 5 i 12 zł.  

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego  

i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Dziś 

zbiórka do puszek na Kościół na Wschodzie. Ofiary na ten cel można składać do 

skarbonek znajdujących się przy drzwiach. Za złożone ofiary składamy serdeczne 

Bóg zapłać! 

 Tydzień temu wyłoniony został skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

Członków nowej Rady zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 9
45

 

podczas, której nastąpi jej zaprzysiężenie.  

 Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy wykonują wszelkie prace 

na rzecz naszej Parafii, zwłaszcza dla dbających o wnętrze i otoczenie kościoła  

i plebani.  


