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Adwent

OtO słOwO Pana
czyli Bóg mówi dzisiaj do swoich dzieci
„Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.”
na progu adwentowego oczekiwania, Jezus każe pomyśleć o czuwaniu. 
Czym jest czuwanie i co oznacza? To postawa gotowości na zbliżające-
go się pana. aby ów dzień nie zastał nas nieprzygotowanych i śpiących, jak 
złodziej w nocy. Mamy być w ciągłej gotowości – w łasce uświęcającej, dys-
pozycyjności serca, otwartości, aby nie przeoczyć nigdzie pana Boga. on 
przychodzi – poprzez liturgię, Boże narodzenie, które ma się dokonywać 
nieustannie w moim sercu i moim życiu; w codziennych wydarzeniach,                                                                                                                                    
w ludziach, spotkaniach, sytuacjach – pamiętam wezwanie z poprzedniej nie-
dzieli – „wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych...”; aż 
w końcu przyjdzie w chwale i mocy swojego królestwa powtórnie na ziemię                   
i osądzi wszystkie narody i każdego z osobna. Co zatem robić? odpowiedź jest 
jedna: nieustannie być dobrym człowiekiem, otwartym na Boga i na potrzeby 
innych ludzi…                    ks.kz.

Adwent, czyli radosny czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela… 

kiedy? w jaki sposób? gdzie? Jak 
mam oczekiwać? Co robić, aby nie 
przeoczyć Chrystusa? Czy to ma być 
kolejny adwent mojego życia, który 
przeminie po 4 niedzielach, a ja znów 
zacznę na nowo poszukiwać utartych 
ścieżek swojej codzienności? Jak mam 
przygotować swoje serce na zbliżają-
cą się uroczystość narodzenia syna 
Bożego, a jak na ponowne, powtórne, 
ostateczne przyjście wielkiego sę-
dziego Jezusa Chrystusa?
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EwangElia na co dziEń
30 listopada 2014  - I niedziela adwentu
(Mk 13,33-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie, czuwajcie, 
bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się po-
dobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zosta-
wił 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, mówię wszystkim: Czuwaj-
cie!

1 grudnia 2014  -  poniedziałek
(Mt 8,5-11)
gdy Jezus wszedł do kafarnaum, zwrócił się do niego 
setnik i prosił go, mówiąc: panie, sługa mój leży w domu 
sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę                                                                                               
i uzdrowię go. lecz setnik odpowiedział: panie, nie je-
stem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko 
słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podle-
gam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź! -                                                                                                                
a idzie; drugiemu: Chodź tu! - a przychodzi; a słudze: zrób 
to! - a robi. gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, 
którzy szli za nim: zaprawdę powiadam wam: u nikogo 
w izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. lecz powiadam 
wam: wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do 
stołu z abrahamem, izaakiem i Jakubem w królestwie nie-
bieskim.

2 grudnia 2014 - wtorek
(Łk 10,21-24)
w tej właśnie chwili Jezus rozradował się w duchu Świę-
tym i rzekł: wysławiam Cię, ojcze, panie nieba i ziemi, 
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a ob-
jawiłeś je prostaczkom. Tak, ojcze, gdyż takie było Twoje 
upodobanie. ojciec mój przekazał Mi wszystko. nikt też 
nie wie, kim jest syn, tylko ojciec; ani kim jest ojciec, tylko 
syn i ten, komu syn zechce objawić. potem zwrócił się do 
samych uczniów i rzekł: szczęśliwe oczy, które widzą to, co 
wy widzicie. Bo powiadam wam: wielu proroków i królów 
pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, 
co słyszycie, a nie usłyszeli.

3 grudnia 2014 - środa
wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
(Mt 15,29-37)
Jezus przyszedł nad Jezioro galilejskie. wszedł na górę                        
i tam siedział. i przyszły do niego wielkie tłumy, mając                          
z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu 
innych, i położyli ich u nóg Jego, a on ich uzdrowił. Tłumy 
zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdro-
wi, chromi chodzą, niewidomi widzą. i wielbiły Boga izra-
ela. lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal Mi 
tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co 
jeść. nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł                                                            
w drodze. na to rzekli Mu uczniowie: skąd tu na pust-
kowiu weźmiemy tyle chleba żeby nakarmić takie mnó-

stwo? Jezus zapytał ich: ile macie chlebów? odpowiedzieli: 
siedem i parę rybek. polecił ludowi usiąść na ziemi; wziął 
siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, poła-
mał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy 
do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem 
pełnych koszów.

4 grudnia 2014   -  czwartek
wspomnienie  św. Barbary,  dziewicy i męczennicy
(Mt 7,21.24-27)
Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, który Mi 
mówi: panie, panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz 
ten, kto spełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie. każ-
dego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można 
porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbu-
dował na skale. spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się 
wichry i uderzyły w ten dom. on jednak nie runął, bo na 
skale był utwierdzony. każdego zaś, kto tych słów moich 
słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem 
nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. spadł 
deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na 
ten dom. i runął, a upadek jego był wielki.

5 grudnia 2014  - piątek
(Mt 9,27-31)
gdy Jezus przychodził, szli za nim dwaj niewidomi któ-
rzy wołali głośno: ulituj się nad nami, synu dawida! gdy 
wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus 
ich zapytał: wierzycie, że mogę to uczynić? oni odpowie-
dzieli Mu: Tak, panie! wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: 
według wiary waszej niech wam się stanie! i otworzyły się 
ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: uważajcie, niech się 
nikt o tym nie dowie! oni jednak, skoro tylko wyszli, roz-
nieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy.

6 grudnia 2014  - sobota
wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
(Mt 9,35-10,1.6-8)
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. nauczał w tam-
tejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył 
wszystkie choroby i wszystkie słabości. a widząc tłumy lu-
dzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak 
owce nie mające pasterza. wtedy rzekł do swych uczniów: 
żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. proście 
pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 
wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów                                    
i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wy-
pędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych 
to dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: 
nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta 
samarytańskiego! idźcie raczej do owiec, które poginęły 
z domu izraela. idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo 
niebieskie. uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, 
oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie! 
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TEmaT z okładki

nIedzIelą dzIsIejszą rozpoczynamy w KoścIele, nIezwyKle bogaty w symbolIKę czas 
przygotowanIa do bożego narodzenIa, ale też  czas oczeKIwanIa na powtórne 
przyjścIe chrystusa. to czas adwentu. 

pierwsze wzmianki nt. adwentu 
jako okresu przygotowania do 
świąt Bożego narodzenia po-

chodzą z iV w. w Rzymie zwyczaj ten 
znany był od Vi w. i obejmował cztery 
tygodnie przed świętami. przez pe-
wien czas adwent był okresem postu, 
co dalej jest zachowywane w liturgii 
wschodniej. dziś czterotygodniowy 
czas adwentu, zdecydowanie nie jest 
czasem pokuty, ale radosnego ocze-
kiwania, obfitującego ciągle jeszcze                        
w wiele zwyczajów i symboli. 

słowo adwent pochodzi z języ-
ka łacińskiego. „adventus” oznacza 
przyjście. dla starożytnych rzymian 
słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd 
cezara. dla nas chrześcijan jest to czas 
wyjątkowy. Bo to czas radosnego przy-
gotowania na przyjście pana Jezusa. 
dlatego adwent jest nie tyle czasem 
pokuty, ile raczej czasem pobożnego                                    
i radosnego czekania. 

Teologicznie czas ten wyraża ocze-
kiwanie kościoła na podwójne przyj-
ście Chrystusa. w pierwszym okresie 
adwentu akcent położony jest na osta-
teczne przyjście Chrystusa na końcu 
czasów. ostatni tydzień zaś przygoto-
wuje nas bezpośrednio do narodzenia 
Chrystusa, przez które Bóg wypełnia 
wszystkie obietnice złożone w histo-
rii.

liturgia słowa w adwencie, to 
m.in. dramatyczne nawoływanie pro-
roków do nawrócenia. To prorockie 
nawoływanie ma nam uzmysłowić 
zbliżający się kres czasu i ostateczne 
nastanie królestwa Bożego. Równo-
cześnie jednak kościół przypomina o 
nadziei, jaka wiąże się z ponownym 
przyjściem Chrystusa. - w każdej 
Mszy św. padają słowa: „abyśmy za-
wsze wolni od grzechu i bezpieczni 
od wszelkiego zamętu, pełni nadziei 
oczekiwali przyjścia naszego pana Je-
zusa Chrystusa”.

Ciągle jeszcze najbardziej charakte-
rystycznym zwyczajem adwentowym, 
zwłaszcza w polsce, są Roraty. Jest to 
Msza św. o świcie, sprawowana ku czci 
najświętszej Maryi panny. wierni, 
często w ciemnościach przeniknię-
tych jedynie blaskiem trzymanych                                     
w ręku lampionów, wraz z Maryją cze-
kają na wybawienie jakie światu przy-
niosły narodziny zbawiciela. Mszę 
św. rozpoczyna się przy wyłączonych 
światłach, mrok świątyni rozpraszają 
jedynie świece ołtarzowe i trzymane                                                                           
w dłoniach lampiony. dopiero na 
śpiew „Chwała na wysokości Bogu” 
zapala się  światła w kościele.

uczestnictwo dzieci w Mszach ro-
ratnich wiąże się ze zwyczajem podej-
mowania różnych dobrych postano-
wień na czas adwentu.  dzieci często 
zapisują te postanowienia na kartkach, 
składanych następnie przy ołtarzu. 
Mają one wyrażać wewnętrzne przygo-
towanie do Bożego narodzenia i chęć 
przemiany życia.

z Roratami związany jest zwyczaj 
zapalania specjalnej świecy ozdobionej 
mirtem, nazywanej roratką. symboli-
zuje ona Maryję, która jako jutrzenka 
zapowiada przyjście pełnego światła 
- Chrystusa. innym zwyczajem jest 
umieszczenie przy ołtarzu wieńca                       
z czterema świecami oznaczającymi 
cztery niedziele adwentu. z upływem 
kolejnych tygodni podczas Mszy św. 
zapala się odpowiednią liczbę świec. 
zapalone świece i lampiony, używane 
w liturgii adwentowej wyrażają czu-
wanie. nawiązują one do ewangelicz-
nych przypowieści m.in. o pannach 
mądrych i głupich. Światło jest też 
wyrazem radości z bliskiego już przyj-
ścia Chrystusa.

nazwa „roraty” pochodzi od pierw-
szego słowa łacińskiej pieśni na wejście 
śpiewanej w okresie adwentu - „Rora-
te coeli” (niebiosa, spuśćcie rosę).

kolorem adwentu jest fiolet szat 
liturgicznych. wyjątkiem jest iii nie-
dziela adwentu - tzw. niedziela „gau-
dete” (radujcie się). obowiązuje w niej 
różowy kolor szat liturgicznych, który 
wyraża  bliskość Bożego narodzenia.

adwent dzieli się na dwa okresy, 
z których każdy ma odrębne cechy. 
pierwszy okres adwentu obejmuje 
czas od pierwszej niedzieli adwentu 
do 16 grudnia, kiedy czytane są tek-
sty biblijne, zapowiadające powtórne 
przyjście zbawiciela na końcu świata                                                                               
i przygotowujące do spotkania z Chry-
stusem sędzią.

drugi okres adwentu, od 17 do 24 
grudnia, to bezpośrednie przygotowa-
nie do świąt Bożego narodzenia. 

dawniej adwent był czasem szcze-
gólnej aktywności różnych bractw. 
przy kościołach istniały kapele ro-
rantystów, które śpiewem i muzyką 
uświetniały celebracje, przez co przy-
ciągały wiernych i upowszechniały 
zwyczaj Rorat. w XiX w. w warsza-
wie istniało również bractwo roratnie, 
które ze sprzedaży świec uzyskiwało 
fundusze na pomoc ludziom ubo-
gim. obecnie corocznie podobną ak-
cję sprzedaży świec prowadzi Caritas                                                      
w ramach akcji wigilijnego dzieła 
pomocy dzieciom. 

CZas 
OCZEKIwanIa
ks. Jan popiel
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w pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa święta Bożego 
narodzenia nie były po-

przedzone specjalnym okresem ocze-
kiwania. pierwotnie, większe od nich 
znaczenie miało święto objawienia 
pańskiego (dzisiaj w polsce znane pod 
potoczną nazwą Święta Trzech króli). 
w ten dzień udzielano chrztów, zatem 
„adwent” w starożytności wydaje się 
czasem przeznaczonym głównie dla ka-
techumenów, chociaż ogół wiernych był 
zachęcany do postu i modlitwy w szcze-
gólny sposób.

najwcześniejsze formy adwentu po-
jawiły się w Hiszpanii i galii. z synodu 
w saragossie w 380 roku zachowały się 
odniesienia do trzytygodniowego okre-
su przygotowań poprzedzającego święto 
objawienia pańskiego. pod koniec V 
wieku w galii, początkowe trzy tygo-
dnie przygotowań zostały wydłużone 
do czterdziestu dni. liczyły się one od 
11 listopada, od dnia świętego Marci-
na i stąd nazwa okresu - Qaudragesima 
sancti Martini, czyli Czterdziestnica 
Świętego Marcina. końcem postu stało 
się wówczas Boże narodzenie.

Jednak w Rzymie sprawy wygląda-
ły inaczej. adwent pojawił się później, 
początkowo miał znaczenie tylko litur-
gicznie od razu zorientowany był na 
Boże narodzenie. wydaje się, iż papież 
leon i, którego pontyfikat przypadał na 
lata 440 - 461, nie znał adwentu. naj-
wcześniej ten czas pojawia się w liturgii 
opisanej w sakramentarzu galezjańskim 
z V wieku, gdzie trwa on sześć tygodni. 
papież grzegorz i skrócił go do czterech 

tygodni (być może uznał za niestosowne, 
że adwent jest dłuższy niż wielki post). 
wtedy też połączyły się i ujednoliciły li-
turgie hiszpańskie i rzymskie, a adwent 
do dzisiaj pozostał okresem radosnym - 
oczekiwaniem na Boże narodzenie, acz 
niepozbawionym elementów ascetycz-
nych.  podobnie jak w tradycji hiszpań-
skiej jesteśmy zachęcani do codziennego 
uczestnictwa we Mszy świętej.

Jeśli chodzi o teologiczne znaczenie 
adwentu, to chociaż na początku był po 
prostu oczekiwaniem pamiątki narodzin 
zbawiciela, dość szybko uzyskał wymiar 
eschatologiczny. od początku Vii wie-
ku, adwent rozumiano dodatkowo jako 
oczekiwanie na powtórne przyjście pana 
Jezusa.

sobór watykański ii podkreślił, że 
adwent nie jest okresem postu i asce-

zy. opuszczamy hymn „Chwała na wy-
sokości Bogu”, by tym piękniej mógł 
zabrzmieć w okresie świątecznym. 
kontrast adwentowych fioletów z bielą 
Bożego narodzenia pozwala lepiej uj-
rzeć chwałę tego ostatniego. 

w adwencie polski kościół od Xii 
wieku oddaje część Maryi poprzez Mszę 
świętą zwaną Roratami, których nazwa 
pochodzi od pierwszych słów pieśni na 
wejście: „Rorate coeli, desuper...” („nie-
biosa spuśćcie rosę...”). Msza święta 
roratnia odprawiana jest przed świtem 
jako znak, że na świecie panowały ciem-
ności grzechu, zanim przyszedł Chry-
stus - Światłość prawdziwa. na Roraty 
wierni przychodzą ze świecami, dzieci 
robią specjalne lampiony. 

HIstOrIa 
adwEntU

adwent to oKres czterech tygodnI poprzedzających boże narodzenIe. pIerwsza 
nIedzIela adwentu jest zarazem pIerwszą nIedzIelą roKu lIturgIcznego. do 
dzIsIejszej formy dochodzIł stopnIowo, zrodzIł sIę z połączenIa różnych lIturgII I 
refleKsjI teologIcznej. 

Janusz Matkowski
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NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM

senIo r z y 
we wspólnoc Ie
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

najgłębszą z przemian cywili-
zacyjnych, jaka nas dotknęła 
w ostatnim stuleciu, jest zmia-

na roli osób starszych we wspólnocie. 
Trzeba przy tym pamiętać, że jesz-
cze dwa pokolenia temu za seniorów 
uważano osoby znacznie młodsze, niż 
dziś. zawdzięczamy to zarówno postę-
pom medycyny i higieny, skutkującym 
zwiększeniem średniej długości życia, 
jak i wydłużeniu cyklu następstwa po-
koleń (ludzie coraz później decydują się 
na posiadanie dzieci i, co za tym idzie, 

coraz później stają się dziadkami). gdy 
winston Churchill w 1951 r. zostawał 
po raz drugi premierem, był uważany 
za bardzo starego, a miał 77 lat. gdy 
Roland Reagan w 1985 r. obejmował 
po raz drugi urząd prezydenta usa, 
miał 74 lata, i jego wiek nie wzbudzał 
kontrowersji. dziś seniorami w na-
szych wspólnotach są częstokroć osoby 
dziewięćdziesięcioletnie. 

do XX w. seniorzy z racji samego 
wieku byli autorytetami we wspól-
notach rodzin, gmin i państw. pod-
wyższenie średniego wieku seniorów, 
zmiany obyczajowe oraz przyspiesze-
nie technologiczne sprawiły, że tak już 
nie jest. papieska Rada ds. Świeckich 
w dokumencie zatytułowanym „god-
ność człowieka starszego i jego misja 
w kościele i w świecie” („la dignità 
dell’anziano e la sua missione nella 
Chiesa e nel mondo”, 1998) wskazuje, 
że głównym problemem dotykającym 
godności ludzi starych jest dziś margi-
nalizacja, która znalazła podatny grunt 
w społeczeństwie kultywującym blichtr 
wiecznej młodości. Marginalizacja 
prowadzi do wykluczenia społecznego, 
ubóstwa i samotności. najbardziej bo-
lesnym wymiarem marginalizacji jest 
zanik relacji międzyludzkich. starsi lu-

dzie nie są w stanie sami zmienić swo-
jej sytuacji, gdyż brakuje im narzędzi 
kulturowych. w końcu tracą poczucie 
przynależności do wspólnoty, której są 
członkami.

Ta sytuacja wymaga głębokiej re-
fleksji całej wspólnoty. papieska Rada 
ds. Świeckich wymienia środki za-
radcze. po pierwsze, zmiana modelu 
pomocy. wspólnota nie może uciekać 
od odpowiedzialności za seniorów na 
rzecz zinstytucjonalizowanego sys-
temu opieki społecznej; tam, gdzie 

to możliwe, powinna zagwaranto-
wać starszym możliwość pozostania                                         
w ich środowisku, korzystając tylko ze 
wsparcia usług opieki, centrów dzien-
nego pobytu itp. po drugie, rozwój 
programów edukacyjnych dla senio-
rów. system edukacji, w tym placówki 
kształcenia ustawicznego, ukierun-
kował się ściśle na potrzeby rynków 
pracy, dlatego osoby starsze, emeryci, 

zostały z niego wykluczone, a przecież 
wiedza o nowych technologiach spo-
walnia proces starzenia się, pozwala-
jąc seniorom na kreatywność i rozwój 
duchowego wymiaru życia. po trzecie, 
partycypacja. ludzie starsi powinni 
mieć swoje miejsce w organizacjach 
społecznych i politycznych, również 
w przedsiębiorstwach; wszystkie te 
instytucje, realizując dobro wspólne, 
powinny umieć korzystać z mądrości 
i doświadczenia seniorów, dając im                      
w zamian poczucie bycia potrzebnym. 
Celem tych wszystkich działań jest 
„powstrzymanie kultury obojętności, 
szalonego indywidualizmu, konkuren-
cyjności i utylitaryzmu, zagrażającej 

wszystkim obszarom społeczeństwa, 
oraz zapobieżenie segregacji między 
pokoleniami” („la dignità dell’anzia-
no...”).

w liście do uczestników ii Świato-
wego zgromadzenia onz poświęco-
nego problemom starzenia się ludno-
ści Św. Jan paweł ii w 2002 r. napisał, 
iż „starsi nie powinni być traktowani 
jako ciężar dla społeczeństwa, ale jako 
bogactwo, które może przyczyniać się 
do jego dobrobytu. Mogą nie tylko 
dawać świadectwo, że istnieją pewne 
aspekty życia, jak na przykład wartości 
humanistyczne i kulturowe, moralne                                   
i społeczne, których nie da się mierzyć 
kryteriami ekonomicznymi czy funk-
cjonalnymi; mogą także skutecznie 
wspomagać środowiska pracy i warstwy 
kierownicze. w istocie rzeczy chodzi 
nie tylko o to, żeby coś zrobić dla ludzi 
starszych, ale by zaakceptować ich jako 
odpowiedzialnych współpracowników, 
którzy w sposób rzeczywiście dla nich 
możliwy będą uczestniczyć w realizacji 
wspólnych projektów zarówno w fazie 
planowania, jak i dialogu i wykonania.” 
Tym działaniom powinny towarzy-

szyć „programy wychowawcze, mające 
przygotowywać ludzi do starości przez 
całe życie, uczące ich umiejętności 
przystosowania się do coraz szybszych 
zmian w stylu życia i pracy. To wycho-
wanie winno być skupione nie tylko 
na tym, co należy «czynić», ale przede 
wszystkim jak «być»; winno też zwra-
cać uwagę na wartości, które każą cenić 
życie na wszystkich jego etapach ucząc 
akceptacji zarówno możliwości, jak                                                                                  
i ograniczeń, które ono z sobą niesie.” 
wielkim zadaniem całej wspólnoty 
ludzkiej jest „budowa społeczeństwa 
dla ludzi w każdym wieku”.

„głównym problemem dotykającym godności ludzi starych jest 
dziś marginalizacja, która prowadzi do wykluczenia społecznego, 
ubóstwa i samotności.”

„Chodzi nie tylko o to, żeby coś zrobić dla ludzi starszych, ale by 
zaakceptować ich jako odpowiedzialnych współpracowników.”
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

PIErwsZy POwOłanIEM
Święty andrzej apostoł 

śwIęty andrzej był rybaKIem, pochodzIł z betsaIdy nad jezIorem galIlejsKIm. 
mIeszKał ze swoIm starszym bratem śwIętym pIotrem I jego teścIową w Kafar-
naum. andrzej był ucznIem jana chrzcIcIela, ale po spotKanIu z chrystusem pod-
czas jego chrztu w jordanIe poszedł za nIm. zaprowadzIł do nIego swojego 
brata. był pIerwszym ucznIem, Który został powołany przez jezusa na apostoła. 
nIe zawahał sIę I poszedł za zbawIcIelem. 

piotr i andrzej nie od razu ru-
szyli za Jezusem, byli zamoż-
nymi ludźmi: mieli własne 

łodzie i sieci, zatrudniali innych. 
wrócili do domu do galilei, do swo-
ich codziennych obowiązków. zo-
stali wezwani po raz drugi w trakcie 
połowu ryb: „gdy ( Jezus) przecho-
dził obok Jeziora galilejskiego, uj-
rzał dwóch braci, szymona, zwanego 
piotrem i brata jego, andrzeja, jak 
zarzucali sieć w jezioro: byli bowiem 
rybakami. i rzekł do nich: «pójdźcie 
za Mną, a uczynię was rybakami lu-
dzi». oni natychmiast zostawili sieci 
i poszli za nim” (Mt 4, 18-20). 

w spisie apostołów andrzej wy-
mieniany jest na drugim (Mt i Łk) 
lub czwartym (Mk) miejscu. przez 
cały okres publicznej działalności 
należał do najbliższych towarzyszy 
Chrustusa. w domu piotra i an-
drzeja w kafarnaum Chrystus nie-
jednokrotnie się zatrzymywał. an-
drzej był świadkiem cudów: w kanie 
( J 2, 1-12) i cudownego rozmnoże-
nia chleba ( J 6, 8-15).

po zesłaniu Świętego ducha na 
apostołów, andrzej jako pierwszy 
głosił Ewangelię w Bizancjum. wielu 
historyków uważało, że był pierwszym 
biskupem konstantynopolitańskim, 
a następnie nauczał w miastach azji 
Mniejszej, Tracji, grecji, abchazji i na 
wybrzeżach Morza Czarnego. oryge-
nes  († 254) pisał, że święty andrzej 
głosił Ewangelię w scytii, w kraju le-
żącym pomiędzy dunajem a donem, 
gdzie leżały pierwotne siedziby sło-
wian. andrzej byłby zatem aposto-
łem słowian. luca giordano, Męczeństwo św. andrzeja, [Fot. pl.wikipedia.org]

wszystkie źródła są zgodne, że 
święty andrzej zakończył swoje 
życie śmiercią męczeńską w patras                        
w achai, leżącej na peloponezie przy 
ujściu zatoki korynckiej. 30 listopa-
da 65 lub 70 roku został ukrzyżowa-
ny głową w dół na krzyżu w kształcie 
litery X.  podobno okazywał radość, 
że umrze na krzyżu, jak Jezus. litera 
X jest pierwszą literą imienia Chry-
stusa w języku greckim (od Christos, 
czyli pomazaniec). prawosławni 
uważają, że święty andrzej umierał 
trzy dni, bo aby go dłużej torturo-
wać przywiązano go do krzyża, nie 
przybito. przez cały czas męczennik 
nauczał zebranych, wyznając wiarę                                            
w  Chrystusa.

Święty andrzej jest patronem na-
rodów słowiańskich, państw i krain: 
szkocji, grecji, Rosji, Hiszpanii, 
niderlandów, Burgundii, Bitynii, 
niemców, prusów, szlezwiku, luk-
semburga; miast: neapolu, Mantui, 

pontu, Bordeaux, Brugii, Hanoweru, 
pesaro, Rawenny i Rochester. Jest 
także patronem małżeństw, podró-
żujących, rybaków, rycerzy, wozi-
wodów, rzeźników. uznaje się go za 
orędownika zakochanych, wyprasza 
łaski w sprawach matrymonialnych   
i zesłania potomstwa.

w ikonografii św. andrzej apostoł 
przedstawiany jest jako starszy męż-
czyzna o gęstych, siwych włosach, 
bujnej brodzie i w długiem płasz-
czu. Czasami ukazywany jako rybak                                                                         
w krótkiej tunice. Często przedsta-
wiana jest chwila jego ukrzyżowania. 
atrybutami tego świętego są: „krzyż 
św. andrzeja” w kształcie litery X, 
księga, ryba, sieć. Formę krzyża św. 
andrzeja mają znaki ostrzegawcze 
umieszczane przy przejazdach ko-
lejowych. wspomnienie liturgiczne 
świętego andrzeja przypada na 30 
listopada. 
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rOdZInnE ŚwIętOwanIE 
nIEdZIElI 
Joanna kiełczewska-włodarczyk

z życia parafii

dnIa 23 lIstopada 2014r. w uroczystość jezusa chrystusa Króla wszechśwIata w na-
szej parafII po raz czwarty odbyło sIę rodzInne śwIętowanIe nIedzIelI (rśn). 

przed wakacjami pochylaliśmy się 
nad tematem dialogu małżeń-
skiego. we wrześniu dowiady-

waliśmy się, jak ukierunkować swoje 
działania, by chronić dzieci i młodzież 
przed demoralizacją. na przedostatnim 
Rodzinnym Świętowaniu niedzieli in-
tegrowaliśmy się podczas wspólnych 
gier planszowych. natomiast spotkanie 
listopadowe przybrało formę „dobrego 
kina”. 

po Eucharystii, w której oprawę an-
gażuje się coraz więcej rodzin, miała 
miejsce część „rekreacyjna”. początko-
wo była chwila, by spróbować domo-
wych wypieków naszych parafian (ser-
decznie dziękujemy za przyniesione 
ciasta!) oraz napić się herbaty czy kawy. 
po zaspokojeniu pierwszego głodu po-
dzieliliśmy się na grupy – starsze dzie-
ci poszły do małej salki na „swój” film 
„największy z Cudów”, dorośli zaś po-
zostali w salce dużej i oglądali krótko-
metrażowy film pt.: „Most” (niektórzy 
jednym okiem doglądali swe najmłod-
sze pociechy, korzystające ze specjalnie 
przygotowanego „kącika zabaw”). na 
spotkaniu był obecny ksiądz Mariusz, 
który po zakończeniu filmu, opatrzył 
go kilkunastominutowym komen-
tarzem, pobudzając do refleksji nad 

trudnymi wyborami w naszym życiu, 
ukazując wieloaspektowość przesłania 
tej projekcji. na koniec był czas na in-
dywidualne nawiązywanie kontaktów 
i wymianę zdań na temat filmu i nie 
tylko.

Cieszymy się, że tak dużo „nowych” 
osób przyszło po Mszy św. na część 
kawiarniano-filmową. Bardzo dzięku-
jemy tym wszystkim, którzy aktywnie 
włączyli się w przygotowanie i prze-
bieg tego spotkania, a grono zaangażo-
wanych się powiększa! zapraszamy na 
kolejne Rodzinne Świętowanie nie-

dzieli, które prawdopodobnie będzie 
miało miejsce już za dwa tygodnie -                                                        
7 grudnia! 

i na koniec przypomnę, że RŚn to 
dość nowa inicjatywa podjęta przez 
grupkę parafialnych małżeństw. Ma 
na celu uczczenie dnia pańskiego we 
wspólnocie rodzinnej i parafialnej po-
przez spędzenie czasu razem, przez 
rozmowy, pogłębienie wiedzy na różne 
tematy, wspólne zabawy i gry. Jest to 
sposób na integrację między parafial-
nymi rodzinami.
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w teologii rozróżnia się dwie 
kategorie objawień: pu-
bliczne i prywatne. obja-

wienie publiczne swą pełnię osiągnęło 
w Chrystusie, a zakończyło się wraz ze 
śmiercią ostatniego spośród apostołów. 
natomiast ciągle możliwe są tzw. obja-
wienia prywatne, przez które Bóg może 
wkraczać w życie pojedynczych osób, 
wspólnot, czy całych narodów. dzieje 
się to zazwyczaj przez pośredników, np.: 
przez Matkę Bożą, aniołów lub Świę-
tych. Celem tych objawień może być 
podkreślenie niektórych prawd wiary 
(np. niepokalanego poczęcia Maryi), 
czy ożywienie praktyk religijnych (Ró-
żańca). przez takie zdarzenia Bóg obja-
wia swoją wolę, pogłębia życie duchowe, 
daje ożywczy impuls kościołowi oraz 
aktualizuje Boże objawienie dokonane 
w Jezusie.

objawienia medjugorskie należą 
oczywiście do objawień prywatnych.  
pierwsze objawienia miały miejsce 24 
czerwca 1981 r. we wsi Bijakovici, na 
wzgórzu Crnica, należącym do parafii 
Medjugorje. w tym dniu Matkę Bożą 
zobaczyły dwie młode miejscowe dziew-

czyny: ivanka i Mirjana. w ciągu kilku 
następnych dni grupa widzących zwięk-
szyła się do sześciu osób, gdyż objawień 
doświadczyli jeszcze Vicka, ivan, Mari-
ja i Jakov.  w okresie od 24 czerwca do                                                                          
3 lipca 1981 r. miało miejsce łącznie 20 
objawień. w tym czasie osoby widzące 
były przepytywane przez prowadzą-
cych miejscową parafię franciszkanów, 
jak również przez władze komuni-
styczne. poddano ich badaniom psy-

chiatrycznym, wyśmiewano i obrażano. 
po 29 czerwca 1981 r. objawienia ze 
wzgórza przeniosły się do kościo-
ła w Medjugorje. od tego momen-
tu miejscowi franciszkanie włączyli 
objawienia w liturgię i zaangażowa-
li w nie całą parafię. najpierw ob-
jawienia miały miejsce w kościele                                                                                 
w głównej nawie podczas Różańca, 
odmawianego przed wieczorną Mszą 
Świętą, potem w salce naprzeciw za-

OBJawIEnIa 
w MEdJUGOrJE
Roman Łukasik

medjugorje to mIejscowość w połudnIowej bośnI I hercegowInIe, w Której od 1981 
roKu trwają objawIenIa matKI bożej. według opInII nIeKtórych badaczy objawIenIa 
te stanowIą przygotowanIe na powtórne pojawIenIe sIę jezusa chrystusa na zIemI. 
Ich przesłanIe jest wIęc zbIeżne z przesłanIem adwentu jaKo oKresu oczeKIwanIa na 
boże narodzenIe I jednocześnIe przypomInanIa o powtórnym przyjścIu chrystusa. 
rozpoczynający sIę oKres adwentowy stanowI dobrą oKazją, aby przyblIżyć 
podstawowe Informacje o tych objawIenIach oraz stanowIsKo KoścIoła w tej 
sprawIe. 
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krystii, po czym zostały przeniesione 
na plebanię i później na chór kościo-
ła.

obecnie spośród widzących, troje 
twierdzi, że ma codzienne objawienia 
– Vicka, ivan i Marija. pozostała trójka                                                                                                                      
z nich utrzymuje, że ma objawienia albo 
raz do roku ( Jakov, ivanka) albo raz                             
w miesiącu (Mirjana). objawienia we-
dle świadectwa widzących mają miejsce 
tam, gdzie oni aktualnie przebywają. 
Czasami objawienia przybierają charak-
ter publiczny, gdy gromadzą się na nich 
tysiące pielgrzymów. przykładem są 
objawienia Mirjany z każdego drugie-
go dnia miesiąca, zwykle w Medjugor-
je, oraz objawienia ivana, Mariji i Vicki                                                                         
w  czasie ich wizyt w różnych krajach, 
np.: w  austrii czy w libanie. publicz-
ne „objawienia” nie są jednak widziane 
przez publiczność, która jedynie obser-
wuje widzącego.

z objawieniami związane są orędzia, 
tj. krótkie przesłania Matki Bożej, okre-
ślanej w tym regionie mianem „gospy”. 
Maryja wzywa w nich najczęściej do 
pokoju, pojednania, nawrócenia, wiary 
i modlitwy. wskazuje na konieczność 
przyjęcia zbawienia danego w Chry-
stusie, głębokiego życia wiarą i pełniej-
szego zjednoczenia z Jezusem. orędzia 
przekazywane są od samego początku 
objawień. najważniejsze z nich to tzw. 
orędzia czwartkowe, przekazywane 
przez Matkę Bożą od 1 marca 1984 r. 
do 8 stycznia 1987 r. oraz orędzia z każ-
dego dwudziestego piątego dnia miesią-
ca, przekazywane do dziś od 25 stycznia 
1987 r., dawane jako kontynuacja orędzi 
czwartkowych. orędzia adresowane są 
ostatecznie do całego świata i całej ludz-
kości. dotychczasowe i nowe orędzia są 
publikowane na stronie internetowej 
„www.medjugorje.ws”.

obowiązujące stanowisko kościo-
ła w sprawie objawień w Medjugorje 
zostało wypracowane w oświadczeniu 
konferencji Episkopatu byłej Jugosła-
wii z zadaru z 9-11 kwietnia 1991 roku 
(tzw. oświadczenie zadarskie). z jednej 
strony objawienia nie zostały w nim od-
rzucone i nie wskazano na ich sprzecz-
ność z nauczaniem kościoła. z drugiej 
zaś strony w oświadczeniu nie znaj-
dziemy oficjalnego uznania objawień. 
oznacza to, że kwestia prawdziwości 
tych objawień będzie stanowić przed-
miot dalszych badań. w latach 1995-96 
kongregacja nauki wiary, kierowana 
przez kard. Josepha Ratzingera, powtó-

rzyła opinię konferencji Episkopatu 
byłej Jugosławii i stanowisko to stało 
się oficjalnym stanowiskiem kościoła. 
kongregacja dodała, że nie należy or-
ganizować oficjalnych parafialnych lub 
diecezjalnych pielgrzymek do Medju-
gorje, rozumianego jako miejsce auten-
tycznych objawień Maryjnych, gdyż by-
łoby to niezgodne z tym, co stwierdzili 
poprzednio biskupi byłej Jugosławii. 
dozwolone są natomiast pielgrzym-
ki organizowane przez osoby świeckie                                                                             
i zaleca się też, aby takim pielgrzymkom 
towarzyszyli duchowni.

papież Jan paweł ii jako głowa ko-
ścioła nie wypowiedział się jednoznacz-
nie w sprawie objawień medjugorskich. 
natomiast jego prywatna opinia była 
życzliwa i pozytywna. Świadczą o tym 
publiczne wypowiedzi postulatora pro-
cesu beatyfikacyjnego ks. sławomira 
odera, kard. stanisława dziwisza, ale 
także prywatne listy Jana pawła ii do 
rodziny skwarnickich. z kolei papież 
Benedykt XVi powołał komisję do oce-
ny objawień w Medjugorje, a ocena ta 
wypadła pozytywnie. na czele komi-
sji badającej sprawę stał kard. Camillo 
Ruini. pozytywnie o tych objawieniach 
wypowiadała się również Matka Teresa 
z kalkuty, czy egzorcysta watykański 
gabriele amorth. warto jednak zazna-
czyć, że zdarzają się również hierarcho-
wie kościoła, których prywatna opinia 
w sprawie objawień medjugorskich jest 
negatywna.

kardynał Józef Ratzinger, jako pre-
fekt kongregacji nauki wiary, sformu-
łował ważną zasadę, która w myśleniu 
o Medjugoriu pozwala wprowadzić 
pewien porządek. Mianowicie, zalecił 
nie mieszać sądu o nadprzyrodzonej 
prawdzie faktów o objawieniach me-

djugorskich oraz sądu o ich owocach 
duchowych. warto zauważyć, że po-
mimo braku oficjalnego uznania przez 
kościół tych objawień jako faktów, ich 
owoce duchowe są olbrzymie. Miliony 
pielgrzymów, setki tysięcy nawróceń, 
egzorcyzmy, spowiedzi dokonywane po 
wielu latach, czy też dzieła charytatyw-
ne – to wszystko są niewątpliwie owo-
ce duchowe tych objawień. i właśnie                                                       
o nich najczęściej się myśli, gdy mówi 
się o Medjugorje. 

kompetencje do orzekania o nad-
przyrodzonym charakterze objawień 
posiada miejscowy biskup i watykańska 
kongregacja nauki wiary. nie posia-
dają ich natomiast miejscowi francisz-
kanie, którzy są jedynie kierownikami 
duchowymi widzących, prowadzą pa-
rafię i organizują ruch pielgrzymkowy. 
ich podstawowym zadaniem jest utrzy-
manie dyscypliny kultu i sakramentów                    
w powierzonej im parafii.

objawienia w Medjugorie nie są 
sprawą zamkniętą. Brak ostatecznego 
stanowiska kościoła nie wynika z lęku, 
czy ze złej woli hierarchów, ale z ich 
duszpasterskiej troski i ostrożności. wy-
danie przez kościół ostatecznej oceny na 
temat autentyczności objawień nie jest 
bowiem możliwe, dopóki objawienia się 
nie zakończą. gdyby zaś kościół chciał 
się o nich wypowiedzieć przed zakoń-
czeniem, w ten sposób wypowiadałby 
się również o objawieniach przyszłych, 
nie wiedząc, jaki będą miały charakter 
i jakie będzie ich przesłanie. kiedy więc 
objawienia w Medjugorje się zakończą? 
od jakiegoś czasu widzący twierdzą, że 
będą trwały aż do ich śmierci. na osta-
teczne potwierdzenie autentyczności 
objawień medjugorskich przyjdzie więc 
pewnie jeszcze trochę poczekać. 
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małE co niEco

Barszcz czerwony z krokietem
gdy nadchodzą jesIenne słoty, a potem zIma, zaczynam częścIej gotować zupy. 
numerem jeden od wIelu lat jest u mnIe barszcz czerwony - najchętnIej z KroKIe-
tem. nIc taK nIe rozgrzewa w chłodne popołudnIe jaK gorąca zupa! 

Więcej przepisów znajdą Państwo na moim blogu kulinarnym: www.pocztowkizkuchni.blogspot.com.    
           I.Z.

Barszcz:
Mięso i obraną włoszczyznę zalać 1,5-2 l zimnej wody (tak, by woda przykryła 
mięso). gotować początkowo na dużym ogniu, a gdy zacznie wrzeć, zmniej-
szyć płomień i dalej powoli gotować. w międzyczasie zebrać szumowiny i dodać 
przyprawy. gdy warzywa zmiękną, wyjąć je. Buraki obrać i pokroić w wąskie 
paski. dodać do zupy. gdy mięso będzie miękkie, wyjąć je, zaś do zupy dodać 
przygotowany kilka dni wcześniej zakwas na barszcz. doprawić do smaku solą, 
pieprzem i majerankiem.

Krokiety - ciasto:
Mąkę połączyć z mlekiem, wbić jajka, dodać sól i wszystko wymieszać. powoli 
dolewać niewielką ilość ostudzonej przegotowanej wody i mieszać do momentu 
aż powstanie gładka masa. patelnię mocno rozgrzać, nasmarować słoniną i wyle-
wać na nią taką ilość masy, by tylko przykryła dno patelni. gdy naleśnik dobrze 
wysmaży się z jednej strony, przewrócić na drugą i usmażyć. z podanej ilości 
powinno wyjść 12-15 naleśników.

Krokiety - farsz:
dodatkowo potrzebne będą 2 jajka i bułka tarta do opanierowania krokietów 
oraz 2 łyżki masła do ich usmażenia.

Mięso zmielić. Cebulę obrać i drobno posiekać, następnie zeszklić na maśle. 
dodać cebulę do mięsa, doprawić solą, pieprzem i gałką oraz wbić całe jajka. 
wszystko razem dobrze wymieszać stopniowo dodając bulion - tak, aby powsta-
ła gładka, kleista masa, z której można formować kulki (musi być wilgotna, aby 
po usmażeniu mięso nie było zbyt twarde). w każdy naleśnik (mniej wysmażoną 
stroną ciasta na zewnątrz) zawinąć łyżkę farszu, następnie obtoczyć w rozmąco-
nym jajku i w bułce tartej. smażyć na maśle na bardzo wolnym ogniu, powoli ze 
wszystkich stron, aż skórka będzie mocno przyrumieniona i chrupiąca.

Barszcz:

ok. 1 kg mięsa wołowego na rosół 
(szponder, łata, pręga)
2 marchewki
2 pietruszki
1 mały seler (lub 1/2 dużego)
1 por
4 ziarenka ziela angielskiego
4 ziarenka czarnego pieprzu
1 liść laurowy
4 buraki
1/2 l zakwasu na barszcz
sól
pieprz
majeranek

Krokiety - ciasto:

2 szklanki mąki
2 szklanki mleka
2 jaja
szczypta soli
przegotowana woda
słonina do smażenia

Krokiety - farsz:

ok. 1 kg mięsa, na którym goto-
wała się zupa
1 duża cebula
2 jaja
1-2 szklanki bulionu wołowego
1 łyżka masła do zeszklenia ce-
buli
sól
pieprz
gałka muszkatołowa
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Grupy parafialne

Krąg biblijny dla dorosłych
pn.  po Mszy św. o 18.00 - ks. Mariusz Bagiński

Koło Żywego Różańca
I niedz. miesiąca, godz. 16.00 - ks. proboszcz

Kręgi Domowego Kościoła
- spotkania formacyjne dla rodzin 

ks. Konrad i ks. Józef
Grupa modlitewna o. Pio
II wt. miesiąca godz. 19.00
Parafialny zespół Caritas

spotkania: I pn. miesiąca po Mszy św. o 18.00
dyżury Caritas:
wt.  17.00-19.00

czw. 10.00-12.00
Prezes – p. Barbara Tywonek

Opiekun – ks. Józef Petrynowski
Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843

Grupa studencka
wt.  godz. 20.00  – ks. Konrad i ks. Józef

Studencki zespół muzyczny
niedz, godz. 18.00 - ks. Konrad Zawłocki

Ministranci i lektorzy
wt.  godz. 19.00 - ks. Mariusz Bagiński

Skauci Europy
Dziewczynki 8 – 12 lat: Aneta Kostro – tel. 502 214 

006, kostro.aneta@gmail.com;
Dziewczynki 12 – 16 lat: Zofia Tranda – 695 091 

304, zosia.tranda@gmail.com; 
chłopcy 8-12 lat, Arkadiusz Włodarczyk: 

arek_wlodarczyk@op.pl
Scholka dziecięca

śr. godz. 17.45,  p. Joanna Kiełczewska-Włodarczyk
„Przyjaciele Oblubieńca”

środa godz. 19.00 - ks. Konrad
Spotkania dla ojców

I poniedziałek miesiąca godz. 19.30 - ks. Konrad

Msze święte w naszej parafii
NIEDZIELE

7.00, 8.30, 10.00
11.30 (z udziałem dzieci)

13.00, 16.00, 18.00
20.00 (studenci)

DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30, 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Piątek po Mszy św. wieczornej do godz. 21.00

Niedziela – po Mszy św. o 20.00
KanCeLaria

poniedziałek – piątek: 16.00-17.30, 
tel. 664-10-99; fax 665-26-26

dyżury:
poniedziałek - ks. proboszcz

wtorek, czwartek - ks. Mariusz
środa, piątek -ks. Konrad

ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 665-19-71, 
xjan@poczta.fm

ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 666-52-63
ks. Konrad zawłocki – wikariusz, tel. 666-52-64
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 666-52-65

ks. józef petrynowski – rezydent, tel. 666-52-66

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

Intencje mszalne
1 grudnia – poniedziałek:

6.30: śp. Robert puchalski – 15 greg.;
6.30: o powrót do zdrowia dla Jadwigi;
7.30: w intencji Bogu wiadomej;
7.30: śp. Edward staliński w 13 r. śm.;
18.00: śp. Janusz godzik w r.śm.;

2 grudnia – wtorek:
6.30: o wypełnienie woli Bożej w życiu przez Maksymiliana;
6.30: o szczęśliwy przebieg zabiegu operacyjnego dla Eugeniusza;
7.30: śp. Robert puchalski – 16 greg.;
18.00: w intencji Bogu wiadomej;

3 grudnia – środa:
6.30: o wypełnienie woli Bożej w życiu przez Maksymiliana;
6.30: o błog. Boże i światło ducha Świętego dla Michała;
7.30: śp. Jan waszkiewicz w miesiąc po pogrzebie;
7.30: śp. Elżbieta Bujak w 30 r. śm.;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;
• śp. Robert Puchalski – 17 greg.;
• w intencji Bogu wiadomej;

4 grudnia – czwartek:
6.30: o wypełnienie woli Bożej w życiu przez Maksymiliana;
6.30: o błog. Boże i światło ducha Świętego dla Michała;
7.30: śp. Robert puchalski – 18 greg.;
7.30: śp. Barbara sznajdrowicz;
7.30: w intencji Bogu wiadomej;
18.00: o zdrowie i błog. Boże dla Bartka w 5 r. urodzin i dla Magdy;

5 grudnia – piątek:
6.30: o wypełnienie woli Bożej w życiu przez Maksymiliana;
6.30: o błog. Boże i światło ducha Świętego dla Michała;
7.30: śp. Robert puchalski – 19 greg.;
7.30: o dar nawrócenia i powrót do rodziny krzysztofa 
 sobierajskiego, o łaskę nawrócenia dla rodziny sobierajskich 
 i królikowskich;
17.00: w intencji Bogu wiadomej;
18.00: dziękczynna za otrzymane łaski; 

6 grudnia – sobota:
6.30: o wypełnienie woli Bożej w życiu przez Maksymiliana;
6.30: o błog. Boże i światło ducha Świętego dla Michała;
7.30: śp. irena i wojciech Roszkowscy;
7.30: śp. Mikołaj lis w dniu imienin;
7.30: śp. Robert puchalski – 20 greg.;
8.00: koło Żywego Różańca;
18.00: w intencji Bogu wiadomej;

7 grudnia – niedziela:
7.00: śp. Robert puchalski – 21 greg.;
8.30: śp. wacław wróblewski;
10.00: śp. kazimierz i Bogdan Łabęda;
11.30: śp. Eugeniusz koziński w 18 r. śm.;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. stanisława płońska w 4 r.śm., Bolesław płoński, 
 stanisław Łupiński;
18.00: śp. anna Rozen oraz o Boże błog. i łaski dla Bernarda i izy;
20.00: w intencji Bogu wiadomej; 
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PISMO REDAGUJE ZESPÓŁ Z PARAFII ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY  POD OPIEKĄ KS. KONRADA ZAWŁOcKIEGO
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian  w  publikowanych tekstach. 

Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.
oprawa graficzna i skład - Jacek Owczarz

OgłOszenia duszpasterskie

1. nikola oliszewska;
2. Tomasz wojtyra;
3. leon wiciak; 

chrzty
Przyjmijcie światło Chrystusa.
Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko oświecone 
przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na 
spotkanie przychodzącego Pana, razem ze wszystkimi Świętymi w niebie.

w ostatnim tygodniu do wspólnoty kościoła zostały włączone dzieci:

1. Rozpoczynamy dziś nowy rok liturgiczny. w ko-
ściele w polsce będziemy go przeżywać pod hasłem: 
„nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Jednocześnie 
wchodzimy w okres adwentu – czasu radosnego oczeki-
wania na przyjście pana.                                  

2. roraty, czyli Msza o świcie ku czci nMP, w na-
szym kościele odprawiane są codziennie w dni po-
wszednie o godz. 630.

3. rekolekcje adwentowe rozpoczniemy tradycyjnie 
w iii niedzielę adwentu  tj. 14 grudnia.

4. Od niedzieli dzisiejszej, w sali biblioteki można 
zaopatrywać się w poświęcone opłatki wigilijne i pocz-
tówki świąteczne. dochód ze sprzedaży przeznaczony 
jest na budowę nowego kościoła.

5. w środę o godz. 1800 zapraszam na nowennę do 
Matki Bożej nieustającej pomocy i, z racji wspomnienia 
św. Franciszka ksawerego, do modlitwy w intencji misji 
świętych.

6. w czwartek 4 grudnia we wspomnienie  św. Barbary 
obchodzimy dzień Modlitwy w intencji Bezrobotnych

7. w tym tygodniu przypada i piątek  i i sobota 
miesiąca. spowiedź w piątek od godz. 630 i po południu 
od godz. 1630. prosimy o zgłaszanie adresów chorych.                         
w i sobotę o  godz. 800 Msza św. ku czci niepokalanego 
serca Maryi poprzedzona modlitwą różańcową.    

8. w sobotę 6 grudnia przypada liturgiczne wspo-
mnienie św. Mikołaja biskupa. Tego dnia tradycyjnie 
obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. niech to 
wspomnienie usposobi nas także do szerszego otwarcia 
oczu i serca na wszystkich potrzebujących. niech oprócz 
podarków nie zabraknie także daru naszej modlitwy.

9. w tym tygodniu mamy jeszcze wolne intencje 
mszalne

10. za tydzień, w drugą niedzielę adwentu, przypada 
dzień Modlitw za kościół na wschodzie. po Mszach 
św.  odbędzie się zbiórka do puszek na Fundusz pomocy 
kościołowi na wschodzie.

do zoBaCzEnia, do usŁyszEnia
1-31 grudnia, galeria na parterze art.Bem, wstęp wolny
„Magia Tańca” - wystawa fotografii darii pawędy
2 grudnia, godz. 18.00, galeria na pierwszym piętrze art.Bem, wstęp wolny „Barwy życia” - wernisaż 
wystawy prac malarskich danuty olędzkiej (wystawa 2-17 grudnia)
5 grudnia, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
klick&drum - 15 lat szkoły gry na bębnach kazimierza klickiego
6 grudnia, godz. 19.30, sala koncertowa art.Bem, bilety 5 zł
„The gift show 2014” - przedstawienie studia Tańca spin Freekies
7 grudnia, godz. 11.30 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł „zimowa opowieść” - teatralny 
poranek bajkowy


