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jak proroctwa, kt·re siň skoŒczŃ, albo jak dar 
jňzyk·w, kt·ry zniknie, lub jak wiedza, kt·rej 
zabraknie. Po czňŜci bowiem tylko poznajemy,
po czňŜci prorokujemy. Gdy zaŜ przyjdzie to, 
co jest doskonağe, zniknie to, co jest tylko 
czňŜciowe. Gdy byğem dzieckiem, m·wiğem 
jak dziecko, czuğem jak dziecko, myŜlağem jak 
dziecko. Kiedy zaŜ stağem siň mňŨem, wyzby-
ğem siň tego, co dzieciňce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaŜ 
(zobaczymy) twarzŃ w twarz: Teraz poznajň 
po czňŜci, wtedy zaŜ poznam tak, jak i zosta-
ğem poznany. Tak wiňc trwajŃ wiara, nadzieja, 
miğoŜĺ ï te trzy: z nich zaŜ najwiňksza jest
miğoŜĺ.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 35, 1-6a. 10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Niech siň 
rozweselŃ pustynia i spieczona ziemia, niech 
siň raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda 
kwiaty jak lilie polne, niech siň rozraduje, 
skaczŃc i wykrzykujŃc z uciechy. ChwağŃ 
Libanu jŃ obdarzono, ozdobŃ Karmelu i Sza-
ronu. Oni zobaczŃ chwağň Pana, wspaniağoŜĺ 
naszego Boga. Pokrzepcie rňce osğabğe, 
wzmocnijcie kolana omdlağe! Powiedzcie 
mağodusznym: çodwagi! Nie b·jcie siň! Oto 
wasz B·g, oto pomsta; przychodzi BoŨa 
odpğata; On sam przychodzi, by was zbawiĺè. 
Wtedy przejrzŃ oczy niewidomych i uszy 
gğuchych siň otworzŃ. Wtedy chromy wysko-
czy jak jeleŒ i jňzyk niemych wesoğo wy-
krzyknie. Odkupieni przez Pana powr·cŃ, 
przybňdŃ na Syjon z radosnym Ŝpiewem, ze 
szczňŜciem wiecznym na czoğach; osiŃgnŃ 
radoŜĺ i szczňŜcie, ustŃpi smutek i wzdy-
chanie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić, 
albo: Alleluja

B·g wiary dochowuje na wieki, * 
uciŜnionym wymierza sprawiedliwoŜĺ, 
chlebem karmi gğodnych, * 
wypuszcza na wolnoŜĺ uwiňzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniağym, * 
Pan dŦwiga poniŨonych. 
Pan kocha sprawiedliwych, * 
Pan strzeŨe przybysz·w.

Ochrania sierotň i wdowň, * 
lecz wystňpnych kieruje na bezdroŨa. 
Pan kr·luje na wieki, * 
B·g tw·j, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE 
Jk 5, 7-10

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła: 
Trwajcie cierpliwie, bracia, aŨ do przyjŜcia 
Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon 
ziemi, dop·ki nie spadnie deszcz wczesny i 
p·Ŧny. Tak i wy bŃdŦcie cierpliwi i umacniajcie 
serca wasze, bo przyjŜcie Pana jest juŨ bliskie.

Rekolekcje Adwentowe
- prowadzi ks. dr Piotr Wierzbicki  . . . . . 3

19 grudnia  Msza św. w intencji  
Bractwa Adoracyjnego . . . . . . . . . . . . . .3
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Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nieszporach modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.
Trzecia niedziela Adwentu rozpoczyna Dni 
Kwartalne Modlitw o życie chrześcijańskie 
rodzin. W tych dniach, w sposób szcze-
gólny pamiętajmy o rodzinach z naszej 
parafii, zwłaszcza tych, które przeżywają 
różnego rodzaju kryzysy. Niech nasza 
modlitwa będzie dla nich umocnieniem. 
Dziś rozpoczynamy rekolekcje adwento-
we, które będą trwały do wtorku, 17 gru-
dnia br. Uprzejmie informujemy, że druga 
Msza św. wieczorna w poniedziałek i wto-
rek będzie odprawiana o godz. 19.00., a 
nie jak zwykle o godz. 18.00. Zmieniając 
godzinę wieczornej Mszy św. chcemy 
umożliwić udział w re-kolekcjach osobom, 
które wracają później z pracy. Rekolekcje 
prowadzi ks. dr Piotr Wierzbicki, którego 
serdecznie witamy w naszej parafii. 
W dzwonnicy został zorganizowany Kier-
masz Bożonarodzeniowy. Zapraszamy od
godz. 9.30. do 15.00. Zachęcamy wszys-
tkich do odwiedzenia kiermaszu.
Po raz 26 Caritas Polska organizuje kam-
panię społeczną wspierającą najbiedniej-
sze dzieci - "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom", w tym roku pod hasłem: ŚWIECA, 
KTÓRA TWORZY WIGILIĘ. 

Nie uskarŨajcie siň, bracia, jeden na drugiego, 
byŜcie nie podpadli pod sŃd. Oto Sňdzia stoi 
przed drzwiami. Za przykğad wytrwağoŜci i 
cierpliwoŜci weŦcie, bracia, prorok·w, kt·rzy 
przemawiali w imiň PaŒskie.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
IZ 61,1 

Duch PaŒski nade mnŃ, posğağ mnie, 
abym gğosiğ dobrŃ nowinň ubogim.

EWANGELIA
Mt 11, 2-11

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Gdy Jan usğyszağ w wiňzieniu o czynach 
Chrystusa, posğağ swoich uczni·w z zapy-
taniem: çCzy Ty jesteŜ Tym, kt·ry ma przyjŜĺ, 
czy teŨ innego mamy oczekiwaĺ?è Jezus im 
odpowiedziağ: çIdŦcie i oznajmijcie Janowi to, 
co sğyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok 
odzyskujŃ, chromi chodzŃ, trňdowaci zostajŃ 
oczyszczeni, gğusi sğyszŃ, umarli zmartwych-
wstajŃ, ubogim gğosi siň Ewangeliň. A bğo-
gosğawiony jest ten, kto nie zwŃtpi we Mnieè. 
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczŃğ m·wiĺ do 
tğum·w o Janie: çCo wyszliŜcie obejrzeĺ na 
pustyni? Trzcinň koğyszŃcŃ siň na wietrze? ale 
co wyszliŜcie zobaczyĺ? Czğowieka w miňkkie 
szaty ubranego? Oto w domach kr·lewskich 
sŃ ci, kt·rzy miňkkie szaty noszŃ. Po co wiňc 
wyszliŜcie? Zobaczyĺ proroka? Tak, powiadam 
wam, nawet wiňcej niŨ proroka. On jest tym,     
o kt·rym napisano: ĂOto Ja posyğam mego
wysğaŒca przed TobŃ, aby przygotowağ Ci
drogňò. Zaprawdň, powiadam wam: Miňdzy
narodzonymi z niewiast nie powstağ wiňkszy od
Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w kr·le-
stwie niebieskim wiňkszy jest niŨ onè.

Oto Słowo Pańskie

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

K OM E N T A R Z
  Staje dziś przed nami jeden z patronów 
Adwentu - św. Jan Chrzciciel - uosobienie 
mocy. Wychowany na pustyni: w postach i 
modlitwach, wyrastający ponad przeciętność-
twardy człowiek. Bez wątpienia Jan był prze-
ciwieństwem trzciny i miękkiego życia. 
Wewnętrznie spójny człowiek bez światło-
cieni. 

 W nas jest także obecna potrzeba mocy i 
płynące z niej poczucie bezpieczeństwa. Mo-
że dlatego tak chętnie utożsamiamy się z bo-
haterami, którzy walcząc po stronie dobra 
niestrudzenie i do końca niszczą zło depcząc 
jego przejawy aż do ostatecznego zwycię-
stwa. 
  Św. Jan Chrzciciel zaprasza nas do ewan-
gelicznego radykalizmu. Aby odpowiedzieć 
na to Janowe ale też i Boże wezwanie do 
przemiany, nawrócenia i prostowania na-
szych krętych ścieżek życia, trzeba najpierw 
zdać sobie sprawę,że pomimo wszystko coś 
jest nie tak.  Problem leży w tym ,,coś”. Jak je 
rozumiem, a więc co chcę zmienić w swoim 
życiu? Ludzie, którzy przychodzili do św. 
Jana nad brzeg Jordanu szukali drogow-
skazu w nauczaniu proroka. 

   A jakie kryterium pomaga mi w weryfikowa-
niu i prostowaniu krętych ścieżek  życia? Czy 
jest to Pan Bóg i Jego Słowo?

Ks. Michał Dubicki.

Uzyskane środki finansowe Caritas przez-
nacza na całoroczne dożywianie dzieci 
w szkołach, przedszkolach i świetlicach, na 
pomoc edukacyjną oraz na letni i zimowy 
wypoczynek. Tradycyjnie już nasza parafia 
włącza się w akcję rozprowadzania świec. 
Zachęcamy wszystkich Parafian do naby-
wania świec.
Zapraszamy dzieci do udziału w Jasełkach 
parafialnych. Próby odbywają się w nie-
dzielę po Mszy św. o godz. 11.30. w Ka-
nonii.
W czwartek, 19 grudnia br., o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. w intencji 
Bractwa Adoracyjnego. Będziemy modlić 
się za członków, o nowe powołania i w inte-
ncji księży posługujących Bractwu. 
W przyszłą niedzielę, 22 grudnia br., przed 
dzwonnicą odbędzie się kiermasz soków i 
owoców. 
W zeszłą niedzielę zebraliśmy 2247 PLN 
na pomoc Kościołowi na Wschodzie. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy serde-
czne Bóg zapłać.
Dzisiaj, w dzwonnicy, odbywa się Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. Zapraszamy do 
odwiedzenia stoisk czynnych do godz. 
15.00.
Opłatki i sianko na stół wigilijny można na-
być w zakrystii. 

od 9.12.2019 do 12.01.2020 
Módlmy się za rodziny, 

aby czas oczekiwania na Bożą Dziecinę 
umocnił ich wzajemną miłość, 

wyrozumiałość i szacunek.

ï

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

REKOLEKCJE PARAFIALNE
ul. Goplańska, ul. Rumiana 71-111 (numery nieparzyste)
ul. Rumiana 2-40 (numery parzyste)
ul. Rumiana 42-124 (numery parzyste)
ul. Łowcza, ul. Lentza 5-21 (numery nieparzyste) i nr 35 kl I i kl II

W dni powszednie kolňdň rozpoczynamy o godz. 17.00, a w soboty o godz. 15.00. 

ï
ï
ï
ï

ï poniedziağek, 16 grudnia ï REKOLEKCJE PARAFIALNE
ï wtorek, 17 grudnia
ï Ŝroda, 18 grudnia 
ï czwartek, 19 grudnia 
ï piŃtek, 20 grudnia 
ï sobota, 21 grudnia RORATY

codziennie o godz. 7.00

6.

 11.

10.

 8.

Dokończenie ze strony nr 2

Dlaczego Bóg przyjdzie 
jak złodziej?

W większości przypadków bowiem w ogóle 
by się na niego nie doczekał. Jeżeli więc 
jesteśmy w takim miejscu swojego życia, że 
śpimy, że czujemy, iż wszystko, co nam się 
wydarza, jest jak niepokojąca mara senna, 
jeśli pogrążamy się w sen śmierci i wiecz-
nego braku życia, jeśli rośnie w nas lenistwo 
i opieszałość, jeśli zamieszkaliśmy w ciem-
nościach, to Bóg wcale nie będzie czekał na 
moment, kiedy wreszcie będzie jaśniej. On 
przyjdzie w nocy, zanim wstanie słońce. 
Jeżeli także boimy się, że jesteśmy tak 
bardzo pogrążeni w ciemności, że nie ma 
żadnej szansy na świt – nie szkodzi, po-
nieważ On przychodzi jak złodziej w nocy. 
Tam, gdzie wszystko jest szczelnie zam-
knięte, gdzie się nie spodziewamy, gdzie 
wydaje nam się, że panuje bezpieczeń-
stwo, bo nikt tam nie wejdzie – On wejdzie,
ponieważ Bóg działa jak nocny złodziej.

Dajmy więc szansę Złodziejowi, by wszedł. 
Bardzo wierzę, że za każdym razem, gdy 
wspólnie otwieramy tu Jego Słowo, by się       
z Nim spotkać, On dociera tam, gdzie nasze 
drzwi są zamknięte.

Fragment pochodzi z książki       
o. Adama Szustaka “Nocny Złodziej”,

Źródło:
https://stacja7.pl/adam-szustak-op/dlaczego-bog-
przyjdzie-jak-zlodziej/
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  Chodzi zatem o wyjście na pustynię, która 
pozbawia zabezpieczeń. Pozwala ona realnie 
patrzeć na siebie, a jednocześnie lepiej 
smakować Boże natchnienia. Jest to też 
czas, w którym warto postarać się o częstszy, 
lepszy wypoczynek oraz sen.

3. Exi alius – wyjdź inny

   Ostatni krok prowadzi do wyjścia z pustyni, 
na której dokonała się zmiana. Jaka? Taka, 
która pozwoliła na nowo podjąć i pogłębić 
nawrócenie.

  Nie musi chodzić tu o całkowitą zmianę. 
Czasem bywa tak, że najważniejsze jest, 
abym wyszedł z rekolekcji przynajmniej z na-
dzieją, iż moje życie może się zmienić, oraz że 
towarzyszy mi w tym sam Bóg.
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

 „Matka Boża pouczyła mnie, jak się przygotować do święta Bożego Narodzenia” – pisała 
s. Faustyna u progu Adwentu 1936 roku.

   Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadej-
dzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Mt 24,42–44

 Adwent 2019

Planujemy miejsce, ustalamy weselne menu, 
zapraszamy gości. Nie możemy doczekać się 
radości, jednocześnie już jej doświadczając.

 Tak jak organizacją własnego wesela 
możemy zająć się sami, w pierwszej kolej-
ności zapraszając najważniejszego wesel-
nika: Boga – wszystko po to, by dzień zaślu-
bin przeżyć jak najpełniej – tak samo można 
„zorganizować” Boże Narodzenie bez 
Jubilata, sprowadzając je do zawodów na 
najpiękniej przystrojone drzewko. To może 
okazać się li tylko wydmuszką… a przecież to 
nie te święta.

  Siostra Faustyna u progu Adwentu 1936 
roku pisała:
Matka Boża pouczyła mnie, jak się 
przygotować do święta Bożego Narodzenia. 
Widziałam Ją dziś bez Dzieciątka Jezus; 
powiedziała mi: Córko moja, staraj się o 
cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie 
mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. 
Adoruj Go w sercu swoim (Dz. 785).
 Każdy czas przygotowań zachęca, aby 
przyjrzeć się sobie samemu, swoim sła-
bościom. Ale zawsze w obecności Boga! Jeśli 
zaś chodzi o wyrzeczenia – trzeba znaleźć 
więcej czasu na modlitwę – czuwanie serca.

Piotr Bogdanowicz

Żródło:
https://pl.aleteia.org/2017/12/06/jak-dobrze-przezyc-
rekolekcje-adwentowe-pomoze-ci-stara-zasada-trzech-
krokow/

Rozpoznać czas 
nawiedzenia

  Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na 
widok miasta zapłakał nad nim i rzekł:             
O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy 
pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed 
twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy 
twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, 
oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na 
ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie 
zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, 
żeś nie rozpoznało czasu twojego nawie-
dzenia (Łk 19,41-44).

   Uniżony Zbawiciel przyszedł na świat 2000 
lat temu. Wierzymy, że przyjdzie w chwale 
również na końcu czasów. Jednak naj-
ważniejszy dla naszego życia Adwent 
rozgrywa się w sercu człowieka tu i teraz.

  Od nas tylko zależy, czy będziemy chcieli 
rozpoznać czas naszego nawiedzenia.          
W ostatnim tygodniu przed adwentem prag-
nijmy wyostrzyć naszą wrażliwość na Jezusa 
przychodzącego do nas w każdej chwili życia 
– w Eucharystii, Słowie Bożym, w modlitwie,
wydarzeniach i – co najbardziej istotne,
a często najszczelniej zakryte – w obecności
drugiego człowieka.

Marcin Gomułka
Źródło:
https://pl.aleteia.org/2017/11/30/mycie-okien-prezenty-
i-gotowanie-jaki-adwent-zafundujesz-sobie-w-tym-
roku/

Paruzja: drugie przyjście
Chrystusa

  Czas poprzedzający Boże Narodzenie spro-
wadzony przez wielu katolików do mycia 
okien, wyboru prezentów i gotowania w ilo-
ściach, które zadowoliłyby mały oddział 
wojska nie ma nic wspólnego z Adwentem 
(łac. adventus – przyjście).

  Św. Cyryl Jerozolimski pisał: „Głosimy przyj-
ście Chrystusa – nie tylko pierwsze, ale i 
drugie, o wiele wspanialsze”. Czy w naszej, 
już rozpoczętej, przedbożonarodzeniowej 
gorączce znajdzie się miejsce na informację 
o końcu świata? Nie mówiąc o pogłębionej
refleksji nad „drugim przyjściem”. Wszak to
tego przede wszystkim, będąc chrześcija-
nami, oczekujemy, a przynajmniej powin-
niśmy to sobie ciągle na nowo uświadamiać.

Przygotuj się 
jak do wesela

  Adwent można porównać do przygotowań 
przedślubnych. Oczekujemy na TEN dzień,    
w myślach wypowiadając słowa przysięgi. 

Jaki adwent fundujesz sobie w tym roku?

Adoracja Najświętszego Sakramentu
  Jeśli adorowanie Najświętszego Sakramentu nie jest naszym nawykiem, to szybko 
może się nam znudzić. Wejdziemy wtedy na chwilę do kościoła, uklękniemy, ale 
poirytowani tym, że po prostu nic się nie dzieje, zrobimy szybki znak krzyża i wyjdziemy.
   Oto przewodnik, który pozwoli  dobrze przeżyć chwile, które można spędzić adorując 
Najświętszy Sakrament.
1. Co zrobić zaraz po przyjściu -  uklęknij przed Najświętszym Sakramentem i zrób znak
Krzyża. Pamiętaj, że to Bóg jest obecny w tym kawałku chleba.
2. Pomódl się - po tym, jak usiądziesz w ławce, uklęknij i odmów modlitwę, która przy-
gotuje twoje serce. Może być to modlitwa własnymi słowami lub zaczerpnięta z modlitew-
nika.
3. Duchowe czytanie i kontemplacja - możesz wybrać fragment Ewangelii lub coś ze
swojego modlitewnika. Zastanów się nad tym. Po tej refleksji, pozostań w ciszy i rozmyślaj
na temat tego, co właśnie przeczytałeś. To bardzo ważne, że próbujesz wyciszyć swój
umysł i serce a odrzucić rozpraszające myśli i wysłuchać tego, co Bóg do ciebie mówi.
"Cisza pomaga duszy usłyszeć więcej". Kiedy czytasz fragment Ewangelii, wyobraź sobie
tę scenę i pomyśl o tym, co jest napisane na kartach Biblii. Pomyśl też o swoich uczuciach
i myślach, które budzą się w sercu.
4. Pisz - to bardzo użyteczny zwyczaj.  Możesz prowadzić dziennik przeznaczony spec-
jalnie dla chwile przed Najświętszym Sakramentem, w którym będziesz spisywać swoje
refleksje o tym co poczułeś i pomyślałeś. To pomoże twojej pamięci oraz życiu du-
chowemu. Przypomni o momentach, w których doświadczyłeś działania Boga i pozwoli
uporządkować to wszystko, co działo się w twojej głowie. Kiedy masz trudny czas, b ę-
dziesz mieć możliwość powrotu do spotkań z Panem, które cię umocnią.
5. Módl się - po refleksji odmów różaniec, odpraw Drogę Krzyżową, pomódl się swoimi
słowami.
6. Odmów Koronkę do Bożego Miłosierdzia i przyjmij Komunię duchową.
7. Odmów modlitwę końcową - możesz znów modlić się swoimi słowami, podziękować za
to, że otrzymałeś łaski od Boga. Pamiętaj w modlitwie o tych, którzy prosili cię o pomoc.

Żródło:  https://deon.pl/wiara/duchowosc/7-rzeczy-ktore-powinienes-zrobic-w-czasie-adoracji-najswietszego-sakramentu,476519

Dlaczego Bóg przyjdzie jak złodziej? 

Otóż dopóki nasz Pan nie przyjdzie powtór-
nie, mimo zbawienia, które się dokonało 
w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, wiele 
rzeczywistości tego świata jest jeszcze we 
władaniu Złego. 
   Przez nasz grzech i przez panoszące się 
wokół nas zło tym światem niestety rządzi  
(a raczej uzurpuje sobie takie prawo) szatan. 
Właśnie jego chce okraść Jezus, który przyj-
dzie jak złodziej. On chce okraść nie nas, ale 
złego. W praktyce oznacza to zaś, że jeśli jest 
w nas jakakolwiek przynależność do szatana, 
jeśli w jakichś obszarach lub rejonach nasze-
go życia jesteśmy jego własnością, to właśnie 
to Pan Jezus będzie kradł, przychodząc. On 
chce ukraść nas temu, kto nami włada, kto 
nas niewoli i kto zamienił nas w swoją wła-
sność.
   Dlaczego jednak Bóg jest jak nocny zło-
dziej, który dokonuje swoich działań pod osło-
ną mroku? Z jednego prostego powodu: On 
nie będzie czekał na dzień, który ma w nas 
nastać...                dokończenie na stronie nr 4    

Jednym z powodów, dla których Jezus tak 
siebie określa, jest fakt, że Jego przyjście to 
wielka niewiadoma. Bóg przyjdzie jak 
złodziej, czyli wtedy, gdy się Go zupełnie nie 
spodziewamy. 
 To, że Bóg przychodzi jak złodziej, nie 
oznacza jednak, że po prostu nie znamy ani 
dnia, ani godziny, ani minuty czy sekundy, 
kiedy On się pojawi w naszym życiu. 
Ważniejsze w Jego sposobie przychodzenia 
jest to, że Bóg może przyjść w każdej chwili. 
Nie musi czekać aż doczytamy stronę, nie 
musi wyczekiwać świąt kościelnych, nie 
ogranicza Go także nasz wewnętrzny stan, 
czyli to, czy jesteśmy na to przygotowani czy 
też absolutnie nie. Każdy dzień może być 
momentem Jego przyjścia. Nie wiadomo 
kiedy, ale przyjdzie – jak złodziej.
   Przyjście złodzieja w praktyce oznacza zaś 
zawsze dwie rzeczy. Po pierwsze złodziej 
przychodzi do kogoś, by go okraść. Po drugie 
w związku z pojawieniem się złodzieja coś 
zostaje ukradzione. Co zatem chce ukraść 
Jezus i kto jest przez Niego okradany?

  Dlaczego Bóg przyjdzie jak złodziej? 
Bardzo dziwne, że Pan Jezus używa tego 
określenia, by opowiedzieć o swoim przyjściu. 
Jeśli dokładnie przejrzy się całe Pismo Święte 
w poszukiwaniu wszelkich możliwych konte-
kstów, w których pojawia się złodziej, okazuje 
się, że w żadnym z nich nie jest to pozytywne 
skojarzenie. W Starym Testamencie jako        
o złodziejach zawsze mówi się o ludziach
złych, czyniących jakieś nieprawości. W No-
wym Testamencie miejsc, w których używa
się tego określenia, jest zaś bardzo mało, ale
są to silnie pejoratywne konteksty. Na przy-
kład o Judaszu mówiono, że był złodziejem,
bo wykradał pieniądze ze wspólnego trzosa.

Dlaczego zatem Pan Jezus, kiedy mówi       
o swoim przyjściu na końcu czasów, porównu-
je się do złodzieja? Dlaczego święty Piotr,
opisując w jednym ze swoich listów nadejście
Dnia Pańskiego, powtarza dokładnie ten sam
obraz? Dlaczego Apokalipsa również pisze       
o Jezusie w ten sposób? Dlaczego Bóg, opo-
wiadając o swoim przychodzeniu do człowie-
ka, porównuje się do kryminalisty i złodzieja?

Jak dobrze przeżyć rekolekcje adwentowe?

1. Intra totus
– wejdź cały

  Oznacza, że aby jak najowocniej przeżyć 
rekolekcje, należy zaangażować się w nie     
w możliwie najpełniejszy sposób. Wejść ca-
łym sobą, ze świadomą decyzją poświęcenia 
im większej uwagi oraz czasu.
   Chodzi po prostu o hojność. Więcej cza-
su na czytanie Pisma Świętego, rozmyślanie i 
modlitwę. To okres, w którym można spróbo-
wać podjąć staranie o to, aby wszystko, co 
robię było poprzedzone i zakończone mod-
litwą, wypełnione modlitwą, aby stało się mo-
dlitwą. Dlaczego? Bo to modlitwa decyduje 
o jakości rekolekcji.

2. Mane solus
– pozostań sam

   Jest to zaproszenie, by na ten czas odciąć 
się od wszystkiego, co zbędne, co może być 
nawet jakąś przeszkodą, a jestem z tym 
związany (jest tu ukryta zgoda na pewne 
cierpienie z powodu braku).

  Mamy teraz w Kościele czas Adwentu, czas oczekiwania na przyjście Pana. Ma ono podwójny charakter. Nie chodzi tylko o tradycyjne 
przeżycie Bożego Narodzenia w gronie rodziny i przyjaciół. Adwent przypomina, że tak naprawdę oczekiwać trzeba powtórnego przyjścia 
Chrystusa w chwale na końcu czasów.
  Jest to zatem czas szczególny, który bardzo wiele wspólnot kościelnych wykorzystuje, aby zorganizować rekolekcje, dni skupienia lub jakieś 
formy ćwiczeń duchowych. Warto poznać pewną starą zasadę, która w prosty sposób mówi, jak dobrze i owocnie przeżyć takie wydarzenia.

Rekolekcje adwentowe
15-17 grudnia 2019 r.

Prowadzi
Ks. dr Piotr Wierzbicki

Urodził się 1 sierpnia 1979r. w Warszawie. 
Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk JE Jó-
zefa kardynała Glempa w 2004 roku. Po 
święceniach przez dwa lata był wika-
riuszem w parafii MB Anielskiej w Konstan-
cinie-Jeziornie, następnie studiował prawo 
kanoniczne na KUL i odbył studia dok-
toranckie. W latach 2010-2013 był kape-
lanem i sekretarzem JE Józefa kard. Glem-
pa, Arcybiskupa Seniora. Od 2013 roku jest 
prefektem Wyższego Metropolitalnego Se-
minarium Duchownego w Warszawie i  od 
2018 roku  Inspektorem Ochrony Danych w 
Archidiecezji Warszawskiej.

19 grudnia 2019 r. 
(czwartek)

Msza święta o godz. 18.00 
w intencji Bractwa 

Adoracyjnego.
Zapraszamy sympatyków Bractwa, osoby 
Adorujące Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie w Kaplicy św. Anny oraz osoby 
pragnące wstąpić do Bractwa.

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny

ŚRODA  godz.  7.30 –21.00 
CZWARTEK  godz.  7.30 – 24.00 

PIĄTEK godz. 7.30 – 19.00

Pomoże zasada trzech kroków

https://pl.aleteia.org/2017/11/30/mycie-okien-prezenty-i-gotowanie-jaki-adwent-zafundujesz-sobie-w-tym-roku/Paruzja:
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https://pl.aleteia.org/2017/11/30/mycie-okien-prezenty-i-gotowanie-jaki-adwent-zafundujesz-sobie-w-tym-roku/Paruzja:
https://pl.aleteia.org/2017/11/30/mycie-okien-prezenty-i-gotowanie-jaki-adwent-zafundujesz-sobie-w-tym-roku/Paruzja:
https://pl.aleteia.org/2017/12/06/jak-dobrze-przezyc-rekolekcje-adwentowe-pomoze-ci-stara-zasada-trzech-krokow/Rekolekcje
https://pl.aleteia.org/2017/12/06/jak-dobrze-przezyc-rekolekcje-adwentowe-pomoze-ci-stara-zasada-trzech-krokow/Rekolekcje
https://pl.aleteia.org/2017/12/06/jak-dobrze-przezyc-rekolekcje-adwentowe-pomoze-ci-stara-zasada-trzech-krokow/Rekolekcje
https://pl.aleteia.org/2017/12/06/jak-dobrze-przezyc-rekolekcje-adwentowe-pomoze-ci-stara-zasada-trzech-krokow/Rekolekcje
https://pl.aleteia.org/2017/12/06/jak-dobrze-przezyc-rekolekcje-adwentowe-pomoze-ci-stara-zasada-trzech-krokow/Rekolekcje
https://deon.pl/wiara/duchowosc/7-rzeczy-ktore-powinienes-zrobic-w-czasie-adoracji-najswietszego-sakramentu
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

„Matka Boża pouczyła mnie, jak się przygotować do święta Bożego Narodzenia” – pisała 
s. Faustyna u progu Adwentu 1936 roku.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadej-
dzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Mt 24,42–44

 Adwent 2019

Planujemy miejsce, ustalamy weselne menu, 
zapraszamy gości. Nie możemy doczekać się 
radości, jednocześnie już jej doświadczając.

Tak jak organizacją własnego wesela 
możemy zająć się sami, w pierwszej kolej-
ności zapraszając najważniejszego wesel-
nika: Boga – wszystko po to, by dzień zaślu-
bin przeżyć jak najpełniej – tak samo można 
„zorganizować” Boże Narodzenie bez 
Jubilata, sprowadzając je do zawodów na 
najpiękniej przystrojone drzewko. To może 
okazać się li tylko wydmuszką… a przecież to 
nie te święta.

Siostra Faustyna u progu Adwentu 1936 
roku pisała:
Matka Boża pouczyła mnie, jak się 
przygotować do święta Bożego Narodzenia. 
Widziałam Ją dziś bez Dzieciątka Jezus; 
powiedziała mi: Córko moja, staraj się o 
cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie 
mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. 
Adoruj Go w sercu swoim (Dz. 785).

Każdy czas przygotowań zachęca, aby 
przyjrzeć się sobie samemu, swoim sła-
bościom. Ale zawsze w obecności Boga! Jeśli 
zaś chodzi o wyrzeczenia – trzeba znaleźć 
więcej czasu na modlitwę – czuwanie serca.

Piotr Bogdanowicz
Żródło:
https://pl.aleteia.org/2017/12/06/jak-dobrze-przezyc-
rekolekcje-adwentowe-pomoze-ci-stara-zasada-trzech-
krokow/

Rozpoznać czas 
nawiedzenia

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na 
widok miasta zapłakał nad nim i rzekł:             
O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy 
pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed 
twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy 
twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, 
oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na 
ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie 
zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, 
żeś nie rozpoznało czasu twojego nawie-
dzenia (Łk 19,41-44).

Uniżony Zbawiciel przyszedł na świat 2000 
lat temu. Wierzymy, że przyjdzie w chwale 
również na końcu czasów. Jednak naj-
ważniejszy dla naszego życia Adwent 
rozgrywa się w sercu człowieka tu i teraz.

Od nas tylko zależy, czy będziemy chcieli 
rozpoznać czas naszego nawiedzenia.          
W ostatnim tygodniu przed adwentem prag-
nijmy wyostrzyć naszą wrażliwość na Jezusa 
przychodzącego do nas w każdej chwili życia 
– w Eucharystii, Słowie Bożym, w modlitwie,
wydarzeniach i – co najbardziej istotne,
a często najszczelniej zakryte – w obecności
drugiego człowieka.

Marcin Gomułka
Źródło:
https://pl.aleteia.org/2017/11/30/mycie-okien-prezenty-
i-gotowanie-jaki-adwent-zafundujesz-sobie-w-tym-
roku/

Paruzja: drugie przyjście
Chrystusa

Czas poprzedzający Boże Narodzenie spro-
wadzony przez wielu katolików do mycia 
okien, wyboru prezentów i gotowania w ilo-
ściach, które zadowoliłyby mały oddział 
wojska nie ma nic wspólnego z Adwentem 
(łac. adventus – przyjście).

Św. Cyryl Jerozolimski pisał: „Głosimy przyj-
ście Chrystusa – nie tylko pierwsze, ale i 
drugie, o wiele wspanialsze”. Czy w naszej, 
już rozpoczętej, przedbożonarodzeniowej 
gorączce znajdzie się miejsce na informację 
o końcu świata? Nie mówiąc o pogłębionej
refleksji nad „drugim przyjściem”. Wszak to
tego przede wszystkim, będąc chrześcija-
nami, oczekujemy, a przynajmniej powin-
niśmy to sobie ciągle na nowo uświadamiać.

Przygotuj się 
jak do wesela

Adwent można porównać do przygotowań 
przedślubnych. Oczekujemy na TEN dzień,    
w myślach wypowiadając słowa przysięgi. 

Jaki adwent fundujesz sobie w tym roku?

Adoracja Najświętszego Sakramentu
  Jeśli adorowanie Najświętszego Sakramentu nie jest naszym nawykiem, to szybko 
może się nam znudzić. Wejdziemy wtedy na chwilę do kościoła, uklękniemy, ale 
poirytowani tym, że po prostu nic się nie dzieje, zrobimy szybki znak krzyża i wyjdziemy.
   Oto przewodnik, który pozwoli  dobrze przeżyć chwile, które można spędzić adorując 
Najświętszy Sakrament.
1. Co zrobić zaraz po przyjściu -  uklęknij przed Najświętszym Sakramentem i zrób znak
Krzyża. Pamiętaj, że to Bóg jest obecny w tym kawałku chleba.
2. Pomódl się - po tym, jak usiądziesz w ławce, uklęknij i odmów modlitwę, która przy-
gotuje twoje serce. Może być to modlitwa własnymi słowami lub zaczerpnięta z modlitew-
nika.
3. Duchowe czytanie i kontemplacja - możesz wybrać fragment Ewangelii lub coś ze
swojego modlitewnika. Zastanów się nad tym. Po tej refleksji, pozostań w ciszy i rozmyślaj
na temat tego, co właśnie przeczytałeś. To bardzo ważne, że próbujesz wyciszyć swój
umysł i serce a odrzucić rozpraszające myśli i wysłuchać tego, co Bóg do ciebie mówi.
"Cisza pomaga duszy usłyszeć więcej". Kiedy czytasz fragment Ewangelii, wyobraź sobie
tę scenę i pomyśl o tym, co jest napisane na kartach Biblii. Pomyśl też o swoich uczuciach
i myślach, które budzą się w sercu.
4. Pisz - to bardzo użyteczny zwyczaj.  Możesz prowadzić dziennik przeznaczony spec-
jalnie dla chwile przed Najświętszym Sakramentem, w którym będziesz spisywać swoje
refleksje o tym co poczułeś i pomyślałeś. To pomoże twojej pamięci oraz życiu du-
chowemu. Przypomni o momentach, w których doświadczyłeś działania Boga i pozwoli
uporządkować to wszystko, co działo się w twojej głowie. Kiedy masz trudny czas, b ę-
dziesz mieć możliwość powrotu do spotkań z Panem, które cię umocnią.
5. Módl się - po refleksji odmów różaniec, odpraw Drogę Krzyżową, pomódl się swoimi
słowami.
6. Odmów Koronkę do Bożego Miłosierdzia i przyjmij Komunię duchową.
7. Odmów modlitwę końcową - możesz znów modlić się swoimi słowami, podziękować za
to, że otrzymałeś łaski od Boga. Pamiętaj w modlitwie o tych, którzy prosili cię o pomoc.

Żródło:  https://deon.pl/wiara/duchowosc/7-rzeczy-ktore-powinienes-zrobic-w-czasie-adoracji-najswietszego-sakramentu,476519

Dlaczego Bóg przyjdzie jak złodziej? 

Otóż dopóki nasz Pan nie przyjdzie powtór-
nie, mimo zbawienia, które się dokonało
w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, wiele 
rzeczywistości tego świata jest jeszcze we
władaniu Złego.

Przez nasz grzech i przez panoszące się 
wokół nas zło tym światem niestety rządzi 
(a raczej uzurpuje sobie takie prawo) szatan. 
Właśnie jego chce okraść Jezus, który przyj-
dzie jak złodziej. On chce okraść nie nas, ale 
złego. W praktyce oznacza to zaś, że jeśli jest
w nas jakakolwiek przynależność do szatana,
jeśli w jakichś obszarach lub rejonach nasze-
go życia jesteśmy jego własnością, to właśnie 
to Pan Jezus będzie kradł, przychodząc. On
chce ukraść nas temu, kto nami włada, kto 
nas niewoli i kto zamienił nas w swoją wła-
sność.

Dlaczego jednak Bóg jest jak nocny zło-
dziej, który dokonuje swoich działań pod osło-
ną mroku? Z jednego prostego powodu: On 
nie będzie czekał na dzień, który ma w nas 
nastać... dokończenie na stronie nr 4    

Jednym z powodów, dla których Jezus tak 
siebie określa, jest fakt, że Jego przyjście to 
wielka niewiadoma. Bóg przyjdzie jak 
złodziej, czyli wtedy, gdy się Go zupełnie nie 
spodziewamy. 

To, że Bóg przychodzi jak złodziej, nie 
oznacza jednak, że po prostu nie znamy ani 
dnia, ani godziny, ani minuty czy sekundy, 
kiedy On się pojawi w naszym życiu. 
Ważniejsze w Jego sposobie przychodzenia 
jest to, że Bóg może przyjść w każdej chwili. 
Nie musi czekać aż doczytamy stronę, nie 
musi wyczekiwać świąt kościelnych, nie 
ogranicza Go także nasz wewnętrzny stan, 
czyli to, czy jesteśmy na to przygotowani czy 
też absolutnie nie. Każdy dzień może być 
momentem Jego przyjścia. Nie wiadomo 
kiedy, ale przyjdzie – jak złodziej.

Przyjście złodzieja w praktyce oznacza zaś 
zawsze dwie rzeczy. Po pierwsze złodziej 
przychodzi do kogoś, by go okraść. Po drugie 
w związku z pojawieniem się złodzieja coś 
zostaje ukradzione. Co zatem chce ukraść 
Jezus i kto jest przez Niego okradany?

Dlaczego Bóg przyjdzie jak złodziej? 
Bardzo dziwne, że Pan Jezus używa tego 
określenia, by opowiedzieć o swoim przyjściu. 
Jeśli dokładnie przejrzy się całe Pismo Święte 
w poszukiwaniu wszelkich możliwych konte-
kstów, w których pojawia się złodziej, okazuje 
się, że w żadnym z nich nie jest to pozytywne 
skojarzenie. W Starym Testamencie jako        
o złodziejach zawsze mówi się o ludziach
złych, czyniących jakieś nieprawości. W No-
wym Testamencie miejsc, w których używa
się tego określenia, jest zaś bardzo mało, ale
są to silnie pejoratywne konteksty. Na przy-
kład o Judaszu mówiono, że był złodziejem,
bo wykradał pieniądze ze wspólnego trzosa.

Dlaczego zatem Pan Jezus, kiedy mówi       
o swoim przyjściu na końcu czasów, porównu-
je się do złodzieja? Dlaczego święty Piotr,
opisując w jednym ze swoich listów nadejście
Dnia Pańskiego, powtarza dokładnie ten sam
obraz? Dlaczego Apokalipsa również pisze       
o Jezusie w ten sposób? Dlaczego Bóg, opo-
wiadając o swoim przychodzeniu do człowie-
ka, porównuje się do kryminalisty i złodzieja?

Jak dobrze przeżyć rekolekcje adwentowe?

1. Intra totus
– wejdź cały

  Oznacza, że aby jak najowocniej przeżyć 
rekolekcje, należy zaangażować się w nie 

  Chodzi zatem o wyjście na pustynię, która 
pozbawia zabezpieczeń. Pozwala ona realnie 
patrzeć na siebie, a jednocześnie lepiej sma-
kować Boże natchnienia. Jest to też czas, 
w którym warto postarać się o częstszy, lepszy 
wypoczynek oraz sen.  

3. Exi alius
– wyjdź inny

   Ostatni krok prowadzi do wyjścia z pustyni, 
na której dokonała się zmiana. Jaka? Taka, 
która pozwoliła na nowo podjąć i pogłębić 
nawrócenie.

  Nie musi chodzić tu o całkowitą zmianę. 
Czasem bywa tak, że najważniejsze jest, abym 
wyszedł z rekolekcji przynajmniej z nadzieją, iż 
moje życie może się zmienić, oraz że 
towarzyszy mi w tym sam Bóg.

w możliwie najpełniejszy sposób. Wejść ca-
łym sobą, ze świadomą decyzją poświęcenia 
im większej uwagi oraz czasu.
   Chodzi po prostu o hojność. Więcej cza-
su na czytanie Pisma Świętego, rozmyślanie i 
modlitwę. To okres, w którym można spróbo-
wać podjąć staranie o to, aby wszystko, co 
robię było poprzedzone i zakończone mod-
litwą, wypełnione modlitwą, aby stało się mo-
dlitwą. Dlaczego? Bo to modlitwa decyduje 
o jakości rekolekcji.

2. Mane solus
– pozostań sam

   Jest to zaproszenie, by na ten czas odciąć 
się od wszystkiego, co zbędne, co może być 
nawet jakąś przeszkodą, a jestem z tym 
związany (jest tu ukryta zgoda na pewne 
cierpienie z powodu braku).

  Mamy teraz w Kościele czas Adwentu, czas oczekiwania na przyjście Pana. Ma ono podwójny charakter. Nie chodzi tylko o tradycyjne 
przeżycie Bożego Narodzenia w gronie rodziny i przyjaciół. Adwent przypomina, że tak naprawdę oczekiwać trzeba powtórnego przyjścia 
Chrystusa w chwale na końcu czasów.
  Jest to zatem czas szczególny, który bardzo wiele wspólnot kościelnych wykorzystuje, aby zorganizować rekolekcje, dni skupienia lub jakieś 
formy ćwiczeń duchowych. Warto poznać pewną starą zasadę, która w prosty sposób mówi, jak dobrze i owocnie przeżyć takie wydarzenia.

Rekolekcje adwentowe 
15 - 17 grudnia 2019 r.

Prowadzi
Ks. dr Piotr Wierzbicki

Urodził się 1 sierpnia 1979r. w Warszawie. 
Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk JE Jó-
zefa kardynała Glempa w 2004 roku. Po 
święceniach przez dwa lata był wika-
riuszem w parafii MB Anielskiej w Konstan-
cinie-Jeziornie, następnie studiował prawo 
kanoniczne na KUL i odbył studia dok-
toranckie. W latach 2010-2013 był kape-
lanem i sekretarzem JE Józefa kard. Glem-
pa, Arcybiskupa Seniora. Od 2013 roku jest 
prefektem Wyższego Metropolitalnego Se-
minarium Duchownego w Warszawie i  od 
2018 roku  Inspektorem Ochrony Danych 
w Archidiecezji Warszawskiej.

19 grudnia 2019 r. 
(czwartek)

Msza święta o godz. 18.00 
w intencji Bractwa 

Adoracyjnego.
Zapraszamy sympatyków Bractwa, osoby 
Adorujące Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie w Kaplicy św. Anny oraz osoby 
pragnące wstąpić do Bractwa.

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny

ŚRODA  godz.  7.30 –21.00 
CZWARTEK  godz.  7.30 – 24.00 

PIĄTEK godz. 7.30 – 19.00

Pomoże zasada trzech kroków

https://pl.aleteia.org/2017/11/30/mycie-okien-prezenty-i-gotowanie-jaki-adwent-zafundujesz-sobie-w-tym-roku/Paruzja:
https://pl.aleteia.org/2017/11/30/mycie-okien-prezenty-i-gotowanie-jaki-adwent-zafundujesz-sobie-w-tym-roku/Paruzja:
https://pl.aleteia.org/2017/11/30/mycie-okien-prezenty-i-gotowanie-jaki-adwent-zafundujesz-sobie-w-tym-roku/Paruzja:
https://pl.aleteia.org/2017/11/30/mycie-okien-prezenty-i-gotowanie-jaki-adwent-zafundujesz-sobie-w-tym-roku/Paruzja:
https://pl.aleteia.org/2017/11/30/mycie-okien-prezenty-i-gotowanie-jaki-adwent-zafundujesz-sobie-w-tym-roku/Paruzja:
https://pl.aleteia.org/2017/12/06/jak-dobrze-przezyc-rekolekcje-adwentowe-pomoze-ci-stara-zasada-trzech-krokow/Rekolekcje
https://pl.aleteia.org/2017/12/06/jak-dobrze-przezyc-rekolekcje-adwentowe-pomoze-ci-stara-zasada-trzech-krokow/Rekolekcje
https://pl.aleteia.org/2017/12/06/jak-dobrze-przezyc-rekolekcje-adwentowe-pomoze-ci-stara-zasada-trzech-krokow/Rekolekcje
https://pl.aleteia.org/2017/12/06/jak-dobrze-przezyc-rekolekcje-adwentowe-pomoze-ci-stara-zasada-trzech-krokow/Rekolekcje
https://pl.aleteia.org/2017/12/06/jak-dobrze-przezyc-rekolekcje-adwentowe-pomoze-ci-stara-zasada-trzech-krokow/Rekolekcje
https://deon.pl/wiara/duchowosc/7-rzeczy-ktore-powinienes-zrobic-w-czasie-adoracji-najswietszego-sakramentu
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jak proroctwa, kt·re siň skoŒczŃ, albo jak dar 
jňzyk·w, kt·ry zniknie, lub jak wiedza, kt·rej 
zabraknie. Po czňŜci bowiem tylko poznajemy,
po czňŜci prorokujemy. Gdy zaŜ przyjdzie to, 
co jest doskonağe, zniknie to, co jest tylko 
czňŜciowe. Gdy byğem dzieckiem, m·wiğem 
jak dziecko, czuğem jak dziecko, myŜlağem jak 
dziecko. Kiedy zaŜ stağem siň mňŨem, wyzby-
ğem siň tego, co dzieciňce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaŜ 
(zobaczymy) twarzŃ w twarz: Teraz poznajň 
po czňŜci, wtedy zaŜ poznam tak, jak i zosta-
ğem poznany. Tak wiňc trwajŃ wiara, nadzieja, 
miğoŜĺ ï te trzy: z nich zaŜ najwiňksza jest
miğoŜĺ.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 35, 1-6a. 10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Niech siň 
rozweselŃ pustynia i spieczona ziemia, niech 
siň raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda 
kwiaty jak lilie polne, niech siň rozraduje, 
skaczŃc i wykrzykujŃc z uciechy. ChwağŃ 
Libanu jŃ obdarzono, ozdobŃ Karmelu i Sza-
ronu. Oni zobaczŃ chwağň Pana, wspaniağoŜĺ 
naszego Boga. Pokrzepcie rňce osğabğe, 
wzmocnijcie kolana omdlağe! Powiedzcie 
mağodusznym: çodwagi! Nie b·jcie siň! Oto 
wasz B·g, oto pomsta; przychodzi BoŨa 
odpğata; On sam przychodzi, by was zbawiĺè. 
Wtedy przejrzŃ oczy niewidomych i uszy 
gğuchych siň otworzŃ. Wtedy chromy wysko-
czy jak jeleŒ i jňzyk niemych wesoğo wy-
krzyknie. Odkupieni przez Pana powr·cŃ, 
przybňdŃ na Syjon z radosnym Ŝpiewem, ze 
szczňŜciem wiecznym na czoğach; osiŃgnŃ 
radoŜĺ i szczňŜcie, ustŃpi smutek i wzdy-
chanie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić, 
albo: Alleluja

B·g wiary dochowuje na wieki, * 
uciŜnionym wymierza sprawiedliwoŜĺ, 
chlebem karmi gğodnych, * 
wypuszcza na wolnoŜĺ uwiňzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniağym, * 
Pan dŦwiga poniŨonych. 
Pan kocha sprawiedliwych, * 
Pan strzeŨe przybysz·w.

Ochrania sierotň i wdowň, * 
lecz wystňpnych kieruje na bezdroŨa. 
Pan kr·luje na wieki, * 
B·g tw·j, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE 
Jk 5, 7-10

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła: 
Trwajcie cierpliwie, bracia, aŨ do przyjŜcia 
Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon 
ziemi, dop·ki nie spadnie deszcz wczesny i 
p·Ŧny. Tak i wy bŃdŦcie cierpliwi i umacniajcie 
serca wasze, bo przyjŜcie Pana jest juŨ bliskie.

Rekolekcje Adwentowe
- prowadzi ks. dr Piotr Wierzbicki  . . . . . 3

19 grudnia  Msza św. w intencji  
Bractwa Adoracyjnego . . . . . . . . . . . . . .3

W Klimatach:
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-  Jaki adwent zafundujesz sobie 
w tym roku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

- Dlaczego Bóg przyjdzie
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- Jak dobrze przeżyć
rekolekcje adwentowe? . . . . . . . . . . . . . 3

Oto Sğowo PaŒskie

1

4.

7.

 

 
 

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nieszporach modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.
Trzecia niedziela Adwentu rozpoczyna Dni 
Kwartalne Modlitw o życie chrześcijańskie 
rodzin. W tych dniach, w sposób szcze-
gólny pamiętajmy o rodzinach z naszej 
parafii, zwłaszcza tych, które przeżywają 
różnego rodzaju kryzysy. Niech nasza 
modlitwa będzie dla nich umocnieniem. 
Dziś rozpoczynamy rekolekcje adwento-
we, które będą trwały do wtorku, 17 gru-
dnia br. Uprzejmie informujemy, że druga 
Msza św. wieczorna w poniedziałek i wto-
rek będzie odprawiana o godz. 19.00., a 
nie jak zwykle o godz. 18.00. Zmieniając 
godzinę wieczornej Mszy św. chcemy umożliwić udział w rekolekcjach osobom, 
które wracają później z pracy. Rekolekcje 
prowadzi ks. dr Piotr Wierzbicki, którego 
serdecznie witamy w naszej parafii. 
W dzwonnicy został zorganizowany Kier-
masz Bożonarodzeniowy. Zapraszamy od 
godz. 9.30. do 15.00. Zachęcamy wszys-
tkich do odwiedzenia kiermaszu.
Po raz 26 Caritas Polska organizuje kam-
panię społeczną wspierającą najbiedniej-
sze dzieci  - "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom", w tym roku pod hasłem: ŚWIECA, 
KTÓRA TWORZY WIGILIĘ. 

Nie uskarŨajcie siň, bracia, jeden na drugiego, 
byŜcie nie podpadli pod sŃd. Oto Sňdzia stoi 
przed drzwiami. Za przykğad wytrwağoŜci i 
cierpliwoŜci weŦcie, bracia, prorok·w, kt·rzy 
przemawiali w imiň PaŒskie.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
IZ 61,1 

Duch PaŒski nade mnŃ, posğağ mnie, 
abym gğosiğ dobrŃ nowinň ubogim.

EWANGELIA
Mt 11, 2-11

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Gdy Jan usğyszağ w wiňzieniu o czynach 
Chrystusa, posğağ swoich uczni·w z zapy-
taniem: çCzy Ty jesteŜ Tym, kt·ry ma przyjŜĺ, 
czy teŨ innego mamy oczekiwaĺ?è Jezus im 
odpowiedziağ: çIdŦcie i oznajmijcie Janowi to, 
co sğyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok 
odzyskujŃ, chromi chodzŃ, trňdowaci zostajŃ 
oczyszczeni, gğusi sğyszŃ, umarli zmartwych-
wstajŃ, ubogim gğosi siň Ewangeliň. A bğo-
gosğawiony jest ten, kto nie zwŃtpi we Mnieè. 
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczŃğ m·wiĺ do 
tğum·w o Janie: çCo wyszliŜcie obejrzeĺ na 
pustyni? Trzcinň koğyszŃcŃ siň na wietrze? ale 
co wyszliŜcie zobaczyĺ? Czğowieka w miňkkie 
szaty ubranego? Oto w domach kr·lewskich 
sŃ ci, kt·rzy miňkkie szaty noszŃ. Po co wiňc 
wyszliŜcie? Zobaczyĺ proroka? Tak, powiadam 
wam, nawet wiňcej niŨ proroka. On jest tym,     
o kt·rym napisano: ĂOto Ja posyğam mego
wysğaŒca przed TobŃ, aby przygotowağ Ci
drogňò. Zaprawdň, powiadam wam: Miňdzy
narodzonymi z niewiast nie powstağ wiňkszy od
Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w kr·le-
stwie niebieskim wiňkszy jest niŨ onè.

Oto Słowo Pańskie

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

K OM E N T A R Z
Staje dziś przed nami jeden z patronów 

Adwentu - św. Jan Chrzciciel - uosobienie 
mocy. Wychowany na pustyni: w postach i 
modlitwach, wyrastający ponad przeciętność-
twardy człowiek. Bez wątpienia Jan był prze-
ciwieństwem trzciny i miękkiego życia. 
Wewnętrznie spójny człowiek bez światło-
cieni. 

W nas jest także obecna potrzeba mocy i 
płynące z niej poczucie bezpieczeństwa. Mo-
że dlatego tak chętnie utożsamiamy się z bo-
haterami, którzy walcząc po stronie dobra 
niestrudzenie i do końca niszczą zło depcząc 
jego przejawy aż do ostatecznego zwycię-
stwa. 

Św. Jan Chrzciciel zaprasza nas do ewan-
gelicznego radykalizmu. Aby odpowiedzieć
na to Janowe ale też i Boże wezwanie do
przemiany, nawrócenia i prostowania na-
szych krętych ścieżek życia, trzeba najpierw
zdać sobie sprawę,że pomimo wszystko coś 
jest nie tak. Problem leży w tym ,,coś”. Jak je
rozumiem, a więc co chcę zmienić w swoim 
życiu? Ludzie, którzy przychodzili do św. 
Jana nad brzeg Jordanu szukali drogow-
skazu w nauczaniu proroka. 

A jakie kryterium pomaga mi w weryfikowa-
niu i prostowaniu krętych ścieżek życia? Czy 
jest to Pan Bóg i Jego Słowo?

Ks. Michał Dubicki.

Uzyskane środki finansowe Caritas przez-
nacza na całoroczne dożywianie dzieci     
w szkołach, przedszkolach i świetlicach, na 
pomoc edukacyjną oraz na letni i zimowy 
wypoczynek. Tradycyjnie już nasza parafia 
włącza się w akcję rozprowadzania świec. 
Zachęcamy wszystkich Parafian do naby-
wania świec.
Zapraszamy dzieci do udziału w Jasełkach 
parafialnych. Próby odbywają się w nie-
dzielę po Mszy św. o godz. 11.30. w Ka-
nonii.
W czwartek, 19 grudnia br., o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. w intencji 
Bractwa Adoracyjnego. Będziemy modlić 
się za członków, o nowe powołania i w inte-
ncji księży posługujących Bractwu. 
W przyszłą niedzielę, 22 grudnia br., przed 
dzwonnicą odbędzie się kiermasz soków i 
owoców. 
W zeszłą niedzielę zebraliśmy 2247 PLN 
na pomoc Kościołowi na Wschodzie. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy serde-
czne Bóg zapłać.
Dzisiaj, w dzwonnicy, odbywa się Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. Zapraszamy do 
odwiedzenia stoisk czynnych do godz. 
15.00.
Opłatki i sianko na stół wigilijny można na-
być w zakrystii. 

od 9.12.2019 do 12.01.2020 
Módlmy się za rodziny, 

aby czas oczekiwania na Bożą Dziecinę 
umocnił ich wzajemną miłość, 

wyrozumiałość i szacunek.

ï

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

REKOLEKCJE PARAFIALNE
ul. Goplańska, ul. Rumiana 71-111 (numery nieparzyste)
ul. Rumiana 2-40 (numery parzyste)
ul. Rumiana 42-124 (numery parzyste)
ul. Łowcza, ul. Lentza  5-21 (numery nieparzyste) i nr 35 kl I i kl II

W dni powszednie kolňdň rozpoczynamy o godz. 17.00, a w soboty o godz. 15.00. 

ï
ï
ï
ï

ï poniedziağek, 16 grudnia ï REKOLEKCJE PARAFIALNE
ï wtorek, 17 grudnia
ï Ŝroda, 18 grudnia 
ï czwartek, 19 grudnia 
ï piŃtek, 20 grudnia 
ï sobota, 21 grudnia RORATY

codziennie o godz. 7.00
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 11.

  10.
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Dokończenie ze strony nr 2

Dlaczego Bóg przyjdzie 
jak złodziej?

  W większości przypadków bowiem w ogóle 
by się na niego nie doczekał. Jeżeli więc 
jesteśmy w takim miejscu swojego życia, że 
śpimy, że czujemy, iż wszystko, co nam się 
wydarza, jest jak niepokojąca mara senna, 
jeśli pogrążamy się w sen śmierci i wiecz-
nego braku życia, jeśli rośnie w nas lenistwo 
i opieszałość, jeśli zamieszkaliśmy w ciem-
nościach, to Bóg wcale nie będzie czekał na 
moment, kiedy wreszcie będzie jaśniej. On 
przyjdzie w nocy, zanim wstanie słońce. 
Jeżeli także boimy się, że jesteśmy tak 
bardzo pogrążeni  w ciemności, że nie ma 
żadnej szansy na świt – nie szkodzi, po-
nieważ On przychodzi jak złodziej w nocy. 
Tam, gdzie wszystko jest szczelnie zam-
knięte, gdzie się nie spodziewamy, gdzie 
wydaje nam się, że panuje bezpieczeń-
stwo, bo nikt tam nie wejdzie – On wejdzie, 
ponieważ Bóg działa jak nocny złodziej.
 Dajmy więc szansę Złodziejowi, by wszedł. 

Bardzo wierzę, że za każdym razem, gdy 
wspólnie otwieramy tu Jego Słowo, by się       
z Nim spotkać, On dociera tam, gdzie nasze 
drzwi są zamknięte.

Fragment pochodzi z książki       
o. Adama Szustaka “Nocny Złodziej”,
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