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Czuwajcie, bo nie wiecie, 
kiedy Pan domu przyjdzie
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Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:  «Uwa¿ajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, 
kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma siê podobnie jak z cz³owiekiem, który 
uda³ siê w podró¿. zostawi³ swój dom, powierzy³ swym s³ugom staranie o 
wszystko, ka¿demu wyznaczy³ zajêcie, a odŸwiernemu przykaza³, ¿eby 
czuwa³. Czuwajcie wiêc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora 
czy o pó³nocy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie 
przyszed³szy, nie zasta³ was œpi¹cych. Lecz co wam mówiê, do wszystkich 
mówiê: Czuwajcie!»
Oto S³owo Pañskie. 

   
Ewangelia:      Mk 13, 33-37 

Ewangeliczne zamyœlenie

Kolejny Adwent w moim ¿yciu, kolejna dana mi szansa na to, abym w koñcu 
dostrzeg³ co naprawdê siê liczy, co naprawdê jest najwa¿niejsze? Bóg po raz 
kolejny wychodzi naprzeciw cz³owiekowi i szuka go z trosk¹. Znowu pozwala 
siê ujrzeæ i zbli¿yæ, a jedynie ode mnie samego zale¿y, czy Jego wysi³ki bêdê 
uwieñczone sukcesem, czy po raz kolejny zmarnujê dan¹ mi szansê? Adwent 
to nie tylko czas oczekiwania na Bo¿e Narodzenie, ale przede wszystkim czas 
przygotowania na przyjœcie Boga-Cz³owieka, na spotkanie go w moim ¿yciu. 
A mo¿e warto by by³o obudziæ siê z letargu i uœpienia? A mo¿e warto by by³o 
zrobiæ ma³y rachunek sumienia i zobaczyæ, jak to naprawdê jest z tym moim 
¿ycie pe³nym samozadowolenia i faryzejskiego uznawania siê za lepszego od 
innych a jednoczeœnie pe³nym kantów, szwindli i nieuczciwoœci? A mo¿e 
trzeba by by³o poprosiæ: "Obyœ rozdar³ niebiosa i zst¹pi³"? A mo¿e warto w 
koñcu wyprostowaæ swoje œcie¿ki ¿yciowe i wyrównaæ drogi? Sklepy pe³ne s¹ 
ju¿ œwi¹tecznych i miko³ajkowych prezentów, poma³u rozpoczyna siê 
szaleñstwo przedœwi¹tecznych zakupów. I szkoda, ¿eby znowu te cztery 
tygodnie Adwentu utonê³o w przedœwi¹tecznej szamotaninie i 
drugorzêdnych przygotowaniach. Bêd¹ przecie¿ -w niejednej parafii- 
adwentowe rekolekcje, bêd¹ Msze œw. Roratnie, bêd¹ okazje do spowiedzi i 
do rzetelnego przygotowania siê do prawdziwego Bo¿ego Narodzenia, a ja ... 
czy¿bym znowu mia³ to przespaæ lub okazjê do spotkania Boga zaprzepaœciæ 
w szaleñstwie miko³ajkowych i gwiazdkowych zakupów? I czy moim 
dzieciom z ca³ych œwi¹t ma pozostaæ jedynie bardziej lub mniej tandetny 
prezencik pod choink¹?

                   I NIEDZIELA Adwentu - 03. 12. 2017 r.  
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Dzieñ Imienin, to jedna z niewielu okazji, by wyraziæ ci 
wdziêcznoœæ za trud pos³ugi kap³añskiej w naszej Wspólnocie. 
Zapewniaj¹c ciê o tej wdziêcznoœci, pragniemy z³o¿yæ ci 
¿yczenia prawdziwej, apostolskiej odwagi, pokornej zgody na 
Bo¿e plany.  ¯yczymy ci, drogi ksiê¿e Andrzeju , aby dobry Bóg 
obdarzy³ ciê obfitoœci¹ swoich ³ask, dobrym zdrowiem, radoœci¹ i 
umiejêtnoœci¹ przezwyciê¿ania k³opotów dnia codziennego. 
Niech wraz z moc¹ przemiany chleba i wina, daje ci moc 
przemiany ludzkich serc.  ¯yczymy ci wszelkiej pomyœlnoœci w 
realizacji planów i zamierzeñ, oraz tego, by twoje szlachetne 
powo³anie, przynios³o ci zadowolenie i satysfakcjê z wyboru tak 
trudnej i odpowiedzialnej drogi. Niech Jezus Chrystus obdarza 
ciê wszelkimi ³askami, niech daje ci si³y w prowadzeniu naszej 
parafialnej wspólnoty i g³oszeniu S³owa Bo¿ego, a Matka 
Najœwiêtsza niech ma ciê zawsze w swojej opiece. 

Czcigodny Ksiê¿e Andrzeju !

Szczêœæ Bo¿e ! 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

Proboszcz z Ars 

+ Kiedy teraz nie mogê trochê sypiaæ w nocy, bo mi cierpienie 

nie pozwala, zwiedzam wszystkie koœcio³y i kaplice i choæ krótko 

adorujê Przenajœwiêtszy Sakrament. Kiedy wracam do swojej

kaplicy, wtenczas modlê siê za pewnych kap³anów, którzy 

g³osz¹ i rozs³awiaj¹ mi³osierdzie Bo¿e. I tak¿e modlê siê w 

intencji Ojca œw. i aby uprosiæ mi³osierdzie Bo¿e dla 

grzeszników - to s¹ moje noce.
(Dz 1501) 

Kochajmy wszyscy Boga 
i bliŸniego – do tego nie trzeba 
ani bogactw, ani nauki. 
Serce ma ka¿dy, a do mi³oœci 
Bo¿ej to wystarcza
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Rok koœcielny      - Adwent 
Z biegiem roku Koœció³ ods³ania ca³e 
Misterium Chrystusa, pocz¹wszy od 
Wcielenia  i  Narodzenia  a¿  do 
Wniebowst¹pienia, do dnia Zes³ania 
Ducha Œwiêtego oraz oczekiwania 
b³ogos³awionej nadziei i przyjœcia 
Pañskiego. (Sobór Watykañski II, konst. 
Sacrosanctum Concilium, 102)

Rok liturgiczny, nazywany tak¿e rokiem 
koœcielnym b¹dŸ Rokiem Pañskim (a.d. - 
Anno Domini), liczy tyle samo dni i 
tygodni , co rok kalendarzowy, jednak nie 
pokrywa siê z nim. Rozpoczyna siê 
bowiem w pierwsz¹ niedzielê Adwentu 
(która przypada miêdzy 27 listopada a 3 
grudnia), a koñczy siê tygodniem po 
uroczystoœci Chrystusa Króla. Ma on 
w³asn¹ strukturê, podzia³y i œwiêta. 
Dzieli siê na nastêpuj¹ce okresy 
liturgiczne:

Okres Adwentu – rozpoczyna siê od I 
Nieszporów (czyli modlitwy wieczornej) 
I Niedzieli Adwentu i trwa do I 
Nieszporów uroczystoœci Narodzenia 
Pañskiego 25 grudnia (koñczy siê zatem 
wieczorem 24 grudnia!); ³¹cznie 
obejmuje 4 kolejnie niedziele i trwa od 23 
do 28 dni. W czasie Adwentu – 8 grudnia 
–  o b c h o d z i  s i ê  U r o c z y s t o œ æ  
Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej 
Maryi Panny.

Okres Bo¿ego Narodzenia – zaczyna siê 
od pierwszych Nieszporów uroczystoœci 
Narodzenia Pañskiego (wieczorem   24 
grudnia) i trwa do niedzieli Chrztu 
Pañskiego, tj. do pierwszej niedzieli po 
Objawieniu Pañskim (6 stycznia). W 
Okresie Bo¿onarodzeniowym, obok 
Uroczystoœci Bo¿ego Narodzenia, 
obchodzi siê równie¿ m.in. œwiêto Œw. 
Rodziny i œw. Matki Bo¿ej;

 Okres zwyk³y (I czêœæ) – jego d³ugoœæ zale¿y 
od tego, kiedy w danym roku przypada 
Wielkanoc i waha siê od 6 do 9 tygodni. Trwa 
od niedzieli Chrztu Pañskiego do wtorku 
przed Œrod¹ Popielcow¹. W tym okresie 
obchodzi siê œwiêto Ofiarowania Pañskiego 
(Matki Bo¿ej Gromnicznej);

Wielki Post – trwa 40 dni i rozpoczyna siê 
zawsze w Œrodê Popielcow¹ (przy czym data 
Œrody Popielcowej zale¿y od daty 
uroczystoœci Zmartwychwstania Pañskiego). 
Koniec Wielkiego Postu przypada z kolei w 
Wielki Czwartek przed sprawowan¹ 
wieczorem Msz¹ Wieczerzy Pañskiej;

Triduum Paschalne – Triduum Paschalne 
jest szczytem roku liturgicznego. Rozpoczyna 
s iê  od  Mszy  Wieczerzy  Pañsk ie j ,  
sprawowanej wieczorem w Wielki Czwartek. 
Trwa przez kolejne dwa dni, tj. Wielki Pi¹tek 
oraz Wielk¹ Sobotê, i koñczy II nieszporami 
Niedzieli Zmartwychwstania Pañskiego. Te 
trzy dni stanowi¹ jeden wspólny obchód  
liturgiczny; ¿adna z liturgii tych dni nie 
koñczy siê b³ogos³awieñstwem czy 
rozes³aniem. Okres Triduum Paschalnego 
bywa równie¿ traktowany jako czêœæ okresu 
Wielkanocy;

(dalsze czêœci roku liturgicznego w kolejnych 
numerach Faustyny )



 

  
       

  7.30 + Maria i Leon Urbaniak 
  9.00 + Barbara Zieliñska
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 O szczêœliw¹ operacjê i poprawê 
          zdrowia dla Ryszarda
17.00 + Janina, Zbigniew Artmañscy, 
          + Helena  Urbaniak 
18.30 Za zmar³ych 

 
       

  7.30 + Jan Macior 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Helena Borowska  (13 rocz. œm.). 
15.30 + Konrad  Paluch 
17.00 + Helena  Tomalak  ( I rocz. œm.). 

                                                                               

                                                                                          

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
                                                                             WTOREK   05.12. 2017        PONIEDZIA£EK  04.12 . 2017             

CZWARTEK   07.12. 2017     

NIEDZIELA         10.12. 2017         

PI¥TEK   08.12. 2017         

ŒRODA  06.12 . 2017

SOBOTA     09.12. 2017         
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  7.30 W intencji Ks. Proboszcza o Bo¿e b³og. 
          i zdrowie i dalsz¹ opiekê Bo¿¹ w 15 rocznicê 
          za³o¿enia Margaretki 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 W intencji Kap³anów naszej Parafii oraz o 
          liczne powo³ania kap³añskie zakonne, misyjne 
          i Apostolskie œwieckich intencja od Matek 
          i Ojców ¯ywego Ró¿añca  
17.00 + Marianna   Dolata (I rocz. œm.) 

 12.00 + Leokadia, Franciszek, Andrzej Œródka i 
          zmarli z Rodziny 
15.00 Koronka do Bo¿ego  Mi³osierdzia
15.30 + Agrypina i Stanis³aw Kubiak, Maria, Irena, 
          Stanis³aw Ko³odziej i zmar³ych z 
          Rodziny Michalaków, Malechów i Perów
18.30 + Dominik  Polerowicz  (14 rocz. œm.) 

  7.30  Jadwiga Ch¹dzyñska (9 rocz. œm) i 
           zmar³ych z Rodziny Ch¹dzyñskich 
  9.00 + Stanis³aw  Aleksandrzak (22 rocz. œm.) 
10.30 + Maria Marczak ( 19 rocz. œm.). i zmarli z 
          Rodziny Olejników 

  7.30 + Dorota  Boroñ 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria Kubiœ (z okazji imienin) oraz zmar³ych 
          z Rodziny Lipeckich 
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski 
          i z proœb¹ o Bo¿e b³og. zdrowie dla  rodzeñstwa 
          Grzegorza i Karoliny Kêdzierskich 
16.15 Msza œw. œlubna: Paulina Grzesiak 
          Pawe³ Leœniak 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Marianna   Chlebowska 

   7.30 + Joanna, Teofil, Tadeusz, Rafa³, Janina, Aniela 
           Korczyñscy i zmarli z rodziny  Korczyñskich, 
           + Rudolf Jonas 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Kazimiera  Urbaniak 
15.30 + Ryszard Bartkowiak 
17.00 + Maria (17 rocz. œm.). Stefan (20 rocz. œm.). 
          Pilarscy i zmar³ych z rodziny Pokojowczyków 

   7.30 + Mieczys³aw  Wieja 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Natalia Wieczorek (2 rocz. œm.).        
          +Henryk Wieczorek, Weronika, Henryk   
          Piekie³ek 
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski 
          z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie dla  Miko³aja 
          z okazji  18 rocznicy Jego urodzin 
17.00 + Julianna Hurna (6 rocz. œm), Marian   Hurny 
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U OH M R P on od aatr  tyg ni
Œw. Ambro¿y 

Ambro¿y z Mediolanu ur. ok. 339 w Trewirze, 
arcybiskup Mediolanu, doktor koœcio³a. 
Ambro¿y jest pierwszym zachodnim ojcem 
Koœcio³a, który siê urodzi³ i wychowa³ w 
rodzinie chrzeœcijañskiej. W Rzymie 
ukoñczy³ studium gramatyki, retoryki i 
prawa. Gdy zosta³ obwo³any biskupem 
Mediolanu pocz¹tkowo nie chcia³ siê na to 
zgodziæ, ale ostatecznie uzna³, ¿e g³os ludu jest 
g³osem Boga. W chwili elekcji by³ dopiero 
katechumenem, dlatego wkrótce, 24 listopada 
374 r. zosta³ ochrzczony, a 7 grudnia otrzyma³ 
sakrê. Zostawszy biskupem, postanowi³ 
pog³êbiæ sw¹ formacjê teologiczn¹ pod 
kierunkiem kap³ana Symplicjana. Doszed³ do 
niezwyk³ej erudycji w teologii, tak ¿e 
swobodnie naucza³ lud i objaœnia³ Pismo 
Œwiête. By³ bardzo gorliwym duszpasterzem i 
wybitnym mówc¹. Wiele wysi³ku wk³ada³ w 
przygotowanie katechumenów, g³ównie 
poprzez g³oszenie katechez mistagogicznych. 
Energicznie i skutecznie wystêpowa³ przeciw 
a r i a n o m .  J e d n o c z e œ n i e  s ³ y n ¹ ³  z  
dobroczynnoœci. Podczas najazdu Gotów w 
378 r. poleci³ przetopiæ koœcielne naczynia 
liturgiczne w celu uzyskania œrodków na 
pomoc dla biednych. Cieszy³ siê wielkim 
autorytetem nie tylko u wiernych swojej 
diecezji, ale nawet u cesarzy, chocia¿ stawia³ 
im czêsto wysokie wymagania. By³ zaciek³ym 
wrogiem wierzeñ pogañskich. Ambro¿y 
zmar³ w Wielk¹ Sobotê, 4 kwietnia 397. Jego 
relikwie spoczywaj¹ w bazylice œw. 
Ambro¿ego w Mediolanie. Œwiêty Ambro¿y 
uchodzi za patrona pszczelarzy.Wspomnienie 
liturgiczne obchodzone jest w Koœciele 
katolickim 7 grudnia.              K. R.

- Co chcia³abyœ dostaæ na imieniny? - 
pyta m¹¿ ¿ony.
- Zaskoczy³eœ mnie. 
No có¿, sama nie wiem. 
W takim razie dajê ci rok do namys³u.

Andrzejek, ma coœ za³atwiæ u ksiêdza 
proboszcza.
- Zachowuj siê grzecznie!
 - upomina go matka.
Jak zobaczysz ksiêdza, powiedz ³adnie: 
„Niech bêdzie pochwalony Jezus 
Chrystus”.
Kiedy Andrzej wróci³, mama upewnia siê:
- By³eœ grzeczny?
Ch³opiec na to:
- Tak, tylko ksiêdza nie by³o na plebani 
i otworzy³a mi gospodyni, 
wiêc jej powiedzia³em: 
„B¹dŸ pozdrowiona, ³aski pe³na”.



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, Andrzej Kr¹¿ek, K. R.  

Nr GG: 5884036
 

e-mail: parafia@promax.media.pl  BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 

Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1. Rozpoczêliœmy ADWENT, czas radosnego oczekiwania na narodzenie Chrystusa.  
    Zapraszamy na Roraty od poniedzia³ku do pi¹tku na godz. 17.00 oraz w sobotê na 
    godz. 7.30. Dzieci z lampionami gromadz¹ siê przy wejœciu do koœcio³a. 
    W okresie Adwentu od poniedzia³ku do czwartku nie ma Mszy œw. o godz. 18.30. 
    W pi¹tek, sobotê i niedzielê Msze œw. bez zmian. 
2. W pi¹tek, 8 grudnia przypada Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP. 
    Msze œw. jak w œwiêto zniesione tj. o godz. 7.30,  9.00,  15.30,  17.00  i 18.30. 
    W tym dniu od godz. 12.00 – 13.00 Matka Bo¿a: zapowiada Godzinê £aski dla 
    ca³ego œwiata, powiedzia³a: „¯yczê sobie, aby ka¿dego roku w dniu 8 grudnia w 
    po³udnie mia³a miejsce Godzina £aski dla ca³ego œwiata. Dziêki modlitwie w tej 
    godzinie zeœlê niezliczone ³aski dla duszy i cia³a. Bêd¹ liczne nawrócenia
3. W przysz³¹ niedzielê, II miesi¹ca sk³adka ju¿ tradycyjnie przeznaczona bêdzie na 
    nasze Sanktuarium. Za ka¿dy Dar Serca i zrozumienie sk³adamy serdeczne 

. W ostatnim miesi¹cu wp³acono na ³awki 
4. Spotkanie M³odzie¿y przygotowuj¹ce do Sakramentu Bierzmowania klas 7 Szko³y  
    Podstawowej i 2 klas Gimnazjum  w pi¹tek, 8 grudnia po Mszy œw. o godz. 18.30. 
5. Przypominamy, ¿e w najbli¿sz¹ sobotê, 9 grudnia o godz. 10.00 poœwiêcimy 
    medaliki i ³añcuszki dzieciom I komunijnym. 
6. Zapraszamy na Bal Sylwestrowy do naszego Domu Parafialnego p.w. Œw. Józefa.
    Szczegó³y na plakacie
7. Podobnie jak w roku ubieg³em, Zespó³ Charytatywny organizuje Akcjê 

. W koszyczku na o³tarzu, s¹ wy³o¿one 
    serduszka z imieniem i wiekiem dziecka oraz samotnych osób doros³ych. 
    Wszyscy chêtni, którzy chcieliby wesprzeæ tê piêkn¹ akcjê mog¹ zabraæ takie 
    serduszko, a przygotowane paczki przekazaæ do Biura Parafialnego do pi¹tku, 
    15 grudnia. 
8. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 
    S¹ do nabycia op³atki na stó³ wigilijny z których ofiary przeznaczone bêd¹ na nowe 
    ³awki. Op³atki nie bêd¹ roznoszone po domach. S¹ te¿ do nabycia  œwiece Caritasu 
    w cenie 6 z³. 

„Bóg 
    zap³aæ” 1830 z³. 

„I Ty 
    mo¿esz zostaæ œwiêtym Miko³ajem”
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