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Ewangelia na niedzielę (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 huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu
w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce
niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego,
nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie
ducha i podnieście 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 spadł 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».
Rozważanie:
Zawsze czuję taki dyskomfort jak rozmawiam z bliską mi osobą i nagle czuję, że pakujemy
się w jakiś ślepy zaułek w naszej rozmowie, że gdzieś znika kontakt, że gdzieś gubimy
porozumienie. Pojawia się jakiś rodzaj pułapki, nieporozumienia, jakiegoś interpretowania
siebie nawzajem, które utrudnia spotkanie. To co jest najbardziej upragnione, kiedy ty i ja
siedzimy naprzeciw siebie, to jest to, żeby się spotkać, żeby się mogło dokonać to, co jest
najważniejsze między nami, żebyśmy poczuli, że jesteśmy razem, żebyśmy doświadczyli
jedności spotkania, więzi. I dzisiaj Jezus mówi o tym, że Jemu zależy na tym, aby nic nie
stanęło na przeszkodzie, żadna pułapka nie uwikłała naszej relacji z Nim, co utrudni to
spotkanie. Jezus mówi - uważajcie żeby żadna pułapka, którą Zły zastawi na waszej drodze
nie przytrzasnęła was. Moim pragnieniem jest to, abyście stanęli przed Synem
Człowieczym, żebyście przede mną stanęli. Żeby żadna pułapka was nie wciągnęła gdzieś
daleko ode mnie; pułapka lęku, pułapka poczucia winy, pułapka jakiegoś myślenia, które
oddala od spotkania. (o. Wojciech Andrzejewski OP)
                           
Liturgia słowa:
Niedziela (28.11): Jr 33,14-16 Ps 25 1Tes 3,12-4,2 Łk 21,25-28.34-36; poniedziałek (29.11):
Iz 2,1-5 Ps 122 Mt 8,5-11; wtorek (30.11): Rz 10,9-18 Ps 19 Mt 4,18-22; środa (01.12):
Iz 25,6-10a Ps 23 Mt 15,29-37; czwartek (02.12): Iz 26,1-6 Ps 118 Mt 7,21.24-27;
piątek (03.12): Iz 29,17-24 Ps 27 Mt 9,27-31; sobota (04.12): Iz 30,19-21.23-26 Ps 147A
Mt 9,35-10,1.5a.6-8.
W liturgii obchodzimy: we wtorek święto św. Andrzeja, Apostoła, w piątek św. Franciszka
Ksawerego, prezbitera, w sobotę wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora
Kościoła oraz św. Barbary, dziewicy i męczennicy.
Intencje modlitewne – grudzień:
Ogólna: Za katechetów, powołanych do głoszenia słowa Bożego, aby byli jego odważnymi
i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.
Diecezjalna: Za tych, którzy w tym roku odejdą z tego świata, o łaskę dobrej śmierci.
                            

„Posłani w pokoju Chrystusa”
Kościół w Polsce kontynuuje program pogłębiania tajemnicy Eucharystii, pod hasłem
„Eucharystia daje życie”, w oparciu o nauczanie papieża Benedykta XVI, który Eucharystię
postrzega jako tajemnicę wyznawaną, celebrowaną i świętowaną. W III roku duszpasterskim
2021/22, który rozpoczniemy od pierwszej niedzieli Adwentu 2021, akcent położony jest na
problematykę świętowania Dnia Pańskiego oraz skutków udziału we Mszy Świętej. Hasło tego
roku, „Posłani w pokoju Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela
wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole. Określenia papieża Benedykta XVI: „życie na
sposób dnia Pańskiego” czy „eucharystyczny styl życia” wyznaczają kierunek pracy.
„Prawdziwe spotkanie z Chrystusem Panem we wspólnocie eucharystycznej budzi w sercu
radość i przynagla do dzielenia się doświadczeniem wiary” (KEP, List na Rok Eucharystii, 2004).
Pełny i świadomy udział w Eucharystii owocuje prospołecznymi postawami, których
oczekujemy: eklezjalną jednością, miłosierdziem i troską o ubogich. Biblijne motto: „Ten, kto
Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) wskazuje na wewnętrzny związek pomiędzy
eucharystycznym stylem życia a misją udzielaną wiernym w ramach każdej Mszy św.
Chodzi więc o formowanie uczestników Eucharystii do tego, aby tajemnica, w którą wierzą
i którą celebrują, stała się w nich zasadą nowego życia oraz formą chrześcijańskiej egzystencji.
Chodzi o kształtowanie eucharystycznego stylu życia. Obecny w Eucharystii żywy Jezus jest
tym, który posyła. Misja nie jest tylko pewnym dodatkiem do życia, ale życie dzięki Eucharystii
staje się misją, gdyż przez życie każdego z nas Bóg pragnie coś powiedzieć światu.
                            

Adwent – Bóg jest obecny
„Adwent” - co to właściwie oznacza? Adwent jest słowem wziętym z łaciny, a znaczy tyle, co
„przyjście”, „obecność”. w języku świata starożytnego był to termin techniczny, określający
przybycie dostojnika, urzędnika, szczególnie zaś uroczyste przybycie króla lub cesarza na
prowincję. Słowo to mogło też wyrażać przybycie bóstwa, które wychodząc z ukrycia okazywało
w ładnie swoją obecność, lub również uroczystą celebrę ku tegoż bóstwa.
Słowo to przyjęli chrześcijanie, aby wyrazić swój szczególny stosunek do Chrystusa. On jest
dla nich Królem, który zstąpił na tę marną „prowincję”, jaką jest ziemia, i chcę ich obdarzyć
świętem swojego przyjścia. On jest Tym, którego obecność wierzą zebrani na liturgii świętej.
Całkiem po prostu chcieli przez to słowo powiedzieć: Bóg jest tutaj. Nie wycofał się z tego
świata. Nie opuścił nas. Nawet jeśli Go nie widzimy i nie możemy dotknąć, to jednak jest obecny
i przychodzi do nas w różnoraki sposób.
Adwent przypomina nam dwie rzeczy: najpierw, że obecność Boga w świecie już się zaczęła,
że w sposób ukryty Bóg jest już teraz obecny; po drugie, że jego obecność dopiero się zaczęła,
że się jeszcze nie wypełniła, lecz jest w trakcie ciągłego stawania się i dojrzewania. Jego
obecność już się zaczęła, a my, wierni, jesteśmy tymi, przez których Bóg chce być obecny
w świecie. Przez naszą wiarę, nadzieję i miłość chce słać nieustannie swoją światłość w ciemną
noc ziemską. Światła, które zapalamy tą zimową porą, są równocześnie pociechą i przestrogą, są
pocieszającą pewnością, że „Światłość świata“ już wzeszła w noc betlejemską i przemieniła
nieświętą noc ludzkich grzechów świętą noc Boskiego przebaczenia.
W obliczu przejawiającego się coraz bardziej spłycenia i wypaczenia sensu Adwentu i świąt
Bożego Narodzenia obudziła się na gruncie wiary tęsknota za prawdziwym Adwentem. Same
tylko nastroje, same tylko choćby najpiękniejsze uczucia nie wystarczą. Tęsknimy znowu za
samą istotą, za zdrowym i treściwym pokarmem dla ducha, za tym, to wiąże się z pobożnym
przeżywaniem nocy Bożego Narodzenia. Święcić Adwent znaczy ożywić i pogłębić w sobie
wiarę w ukrytą obecność Boga. Stanie się tak, gdy wejdziemy na drogę nawrócenia i wyzwolenia
się od rzeczy widzialnych ku niewidzialnym. Krocząc tą drogą, zdamy sobie sprawę z cudów
łaski i poznamy, że nie może być większej radości dla człowieka i dla świata jak łaska, która jawi

się wraz Chrystusem. Świat nie jest machiną bezsensownie mielącą ludzkie trudy i cierpienia.
Całą nędzę świata ogarnęło miłujące Miłosierdzie Boże. Kto w ten sposób przeżyje Adwent, ten
będzie mógł w radości oczekiwać wesołych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.
I przekona się, jak wiele zawierają w sobie owe stereotypowe życzenia jakie składamy w te dni.
Adwent nie jest świętym widowiskiem, przedstawieniem liturgicznym, które prowadzi nas raz
jeszcze na drogi przeszłości, abyśmy mogli dzisiaj tym radośniej i szczęśliwiej kosztować
odkupienia. Musimy to sobie powiedzieć, że Adwent nie jest tylko wspomnieniem
przybliżającym przeszłość, jest naszą rzeczywistością i teraźniejszością. Kościół niczego tu nie
inscenizuje, ale zwraca uwagę na to, co jest prawdą także i w naszej dzisiejszej chrześcijańskiej
egzystencji. Jest zadaniem Adwentu rozbudzić w nas świadomość tego. Adwent ma nas skłonić
do uznania faktów: tej prawdy, że całe rozległe dziedziny życia opierają się zbawieniu, i to nie
tylko gdzieś w świecie, ale i pośród nas samych, pośrodku Kościoła. Dlatego także do
chrześcijańskiej egzystencji należy, jak u Hioba, wadzenie się w ciemną noc z Bogiem. Niech
się nam nie wydaje, że wystarczy odsłonić przed Bogiem tylko połowę naszego życia,
a oszczędzić mu widoku reszty, aby Go nie obrazić tym widokiem. Nie, właśnie Jemu możemy
i musimy przedstawić całe brzemię naszego życia, w całej jego prawdzie (Benedykt XVI)
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE – I NIEDZIELA ADWENTU
Adwentem rozpoczynamy nowy rok duszpasterski, przeżywany pod hasłem:
„Posłani w pokoju Chrystusa".
W niedziele Adwentowe nie odprawia się Mszy roratnich, dlatego pierwsza Msza
św. w niedziele w Adwencie będzie zwyczajnie o godz. 8.00.
Na RORATY, czyli Mszę św. o Matce Bożej w Adwencie, zapraszamy we
wszystkie dni Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości na godz. 6.00. W tym
roku jeszcze nie będzie adwentowego konkursu dla dzieci, nie będzie też procesji
z lampionami. Mimo to, zapraszamy także dzieci do udziału w roratach. Dzieci
mogą przynosić lampiony, a zamiast udziału w procesji, mogą ustawić się blisko
ołtarza.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w poniedziałkowej całodziennej
adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym tygodniu modlitwa adoracyjna już
zwyczajnie w czwartek od godz. 15.00.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
Codziennie możliwość spowiedzi, a szczególnie w czwartek w czasie Adoracji
Najświętszego Sakramentu i w piątek godzinę przed wieczorną Mszą św.
W piątek odwiedzimy chorych, z posługą sakramentalną; będzie to jednocześnie
okazja do spowiedzi adwentowej dla chorych, także dla tych, których nie
odwiedzamy w pierwsze piątki – prosimy o zgłoszenie ich w zakrystii.
W Pierwszy Piątek dodatkowa Msza św. o godz. 9.00 dla seniorów z
„Przyjaznego Domu”. Zapraszamy również wszystkich seniorów nie biorących
udziału w tym projekcie. Przed Mszą św. będzie możliwość spowiedzi.
W sobotę wieczorem zapraszamy na nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca.
W przyszłą niedzielę, Msza św. o godz. 11.30, będzie w intencji rejonów I i II.
Będzie to I niedziela miesiąca, dlatego o 15.30 zapraszamy na nabożeństwo
różańcowe ze zmianami tajemnic. Będzie to również Dzień Modlitw w intencji
Kościoła na Wschodzie, z możliwością pomocy materialnej przez ofiary składane
do puszek.

W Adwencie będzie można wesprzeć coroczną akcję Caritas: Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom, przez zakup świec, które będą wyłożone na stoliku pod
chórem. Cena minimalna świecy - 7 zł.
12. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania, które rozpoczynają się udziałem we
Mszy św. o godz. 18.00:
- w PONIEDZIAŁEK – ministrantów i lektorów,
- w PIĄTEK – Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa,
- także w PIĄTEK – dzieci i młodzież na cotygodniowe spotkanie oazowe.
13. We wtorek odbył się pogrzeb naszej parafianki, śp. Wiesławy Zając. Powierzmy
jej duszę Miłosierdziu Bożemu.
11.

                            

INTENCJE MSZY ŚW. 29/11/2021 - 05/12/2021
29/11/2021 Poniedziałek
06:00 Za + MARKA Opalucha (od Wiesława Sadoch z rodziną)
06:00 Za + WOJCIECHA Marszałka (od Wiesławy)
18:00 Za + STANISŁAWA
30/11/2021 Wtorek
06:00 O błogosławieństwo Boże dla braci z Róży bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a dla
zmarłych o dar nieba
06:00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla KAZIMIERZA i
ELŻBIETY Rząsa (od wnuków)
18:00 Za + BERNARDA Gdulę (od kolegów i koleżanek z pracy żony)
01/12/2021 Środa
06:00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla HELENY Burbeło (od
wnuków i prawnuków)
06:00 Za + TOMASZA Jartyma (od rodziców)
18:00 Za + AURELIĘ Skotnicką (greg. rozpoczęcie)
02/12/2021 Czwartek
06:00 Za + JÓZAFA Popkiewicza (od syna Romana z rodziną)
06:00 Za ++ STANISŁAWA i ANIELĘ
18:00 Za + AURELIĘ Skotnicką (greg)
03/12/2021 Piątek
06:00 Za + AURELIĘ Skotnicką (greg);
06:00 Za ++ MARIĘ i FRANCISZKA
18:00 Za + MIECZYSŁAWA w 3 rocz. śmierci
04/12/2021 Sobota
06:00 Za + AURELIĘ Skotnicką (greg);
06:00 Za + MARIANA Florka (od żony)
18:00 Za ++ ZOFIĘ i ANTONIEGO Babiś
05/12/2021 II Niedziela Adwentu
08:00 Za Parafian;
10:00 Za + AURELIĘ Skotnicką (greg)
11:30 Za Rejon I i II;
16:00 O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Kingi
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

