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I Niedziela Adwentu
W sobotę, 5 grudnia, o godz. 7.00. zosta- 7. W tym tygodniu przypadają następujące
1. Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczywspomnienia liturgiczne:
nie odprawiona Msza św. wotywna o Nienamy nowy rok liturgiczny. Adwent to czas
pokalanym Sercu NMP. Po Mszy,
− w poniedziałek, 30 listopada, święto św.
oczekiwania na przyjście Pana Jezusa,
przed wystawionym Najświętszym SakraAndrzeja, Apostoła.
które przeżywamy w liturgii świąt Bożego
mentem odmówimy jedną część różańca,
− we czwartek 3 grudnia, wspomnienie św.
Narodzenia. Jest to także czas przygopo czym podejmiemy piętnastominutowe
Franciszka Ksawerego, kapłana,
towania na powtórne przyjście Zbawiciela
rozważanie w ciszy, nad wskazaną tajena końcu czasu. Liturgicznym znakiem
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
mnicą różańca świętego.
oczekiwania jest poranna Msza św. zwana
imieniny składamy życzenia błogosławieńRoratami. W naszym kościele Msza św. 3. We wtorek, 1 grudnia br., o godz. 18.00.
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w żyzostanie odprawiona Msza św. w intencji
ciu osobistym i zawodowym.
roratnia odprawiana będzie codziennie
dzieci, zwłaszcza tych, które odeszły od
o godz. 7.00. Dzieci zapraszamy na godz.
W tym roku ze względu na obostrzenia
wiary i Kościoła oraz ich rodziców. 8. sanitarne związane z pandemią nie będzie
7.00. w każdy poniedziałek, środę i sobotę
Modlitwa różańcowa rodziców w intencji
regularnej kolędy. Z wizytą duszpasterską
Adwentu.
swoich dzieci rozpocznie się o godz. 17.30.
odwiedzimy rodziny, które wyrażą chęć
2. W tym tygodniu przypada I czwartek,
przyjęcia księdza w swoim domu. Zgło4. W pierwszy piątek miesiąca, po Mszy
I piątek i I sobota miesiąca.
szenia przyjmujemy telefonicznie w czasie
Świętej o godz. 18.00. zostanie odprapracy kancelarii parafialnej lub drogą eW czwartek, 3 grudnia, Msza św. wotywna
wione, przed Najświętszym Sakramentem,
mailową.
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym KaNabożeństwo Pierwszopiątkowe, prowadzone przez Wspólnotę Odnowy w Duchu
płanie o godz. 17.00, a po Mszy św.
Świętym. Zapraszamy wszystkich Parafian
koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym
do wspólnej modlitwy. Nabożeństwo Wydniu, w sposób szczególny, modlimy się
W związku z obowiązującymi obonagradzające Bożemu Sercu, odprawiane
o powołania kapłańskie i zakonne.
strzeniami, zaplanowany na 5 grudnia
jest cyklicznie, w każdy pierwszy piątek
W piątek, 4 grudnia, Msza św. wotywna
Pasyjny Dzień Młodych zostanie przemiesiąca.
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz.
łożony. Nowy termin zostanie podany
12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania 5. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
wkrótce. Wszystkim Młodym, życzymy
jest na potrzeby Wyższego Metropolital−
można będzie skorzystać rano i od godz.
nadziei i owocnego przeżycia Adwentu.
nego Seminarium Duchownego w War16.00. Pragniemy również odwiedzić choszawie.
Pamiętamy o Was w modlitwie.
rych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i
SiostryPasjonistki
nazwiska oraz adresy osób pragnących 6. W następną niedzielę, 6 grudnia br.,
przypada XXI Dzień modlitwy i pomocy
skorzystać z sakramentu pokuty i pojednamaterialnej Kościołowi na Wschodzie.
nia oraz przyjąć Najświętszy Sakrament
Tego dnia przeprowadzimy przed kośprosimy zgłaszać w zakrystii lub w kanceciołem zbiórkę ofiar do puszek.
larii parafialnej.

Pasyjne Dni Młodych
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25 listopada o godzinie 19.00 odbył się
w formie online kolejny wykład z cyklu
„Duchowość dla Warszawy”. Za pomocą
transmisji internetowej uczestnicy mogli
posłuchać ciekawej rozmowy psychologa
– dr Agnieszki Kozak z katechetą i duszpasterzem młodzieży – o. Czesławem Wasilewskim SJ o tym „Jak się dogadać z nastolatkiem, czyli czego potrzebuje Twoje
dziecko?”.
Więcej na str. https://akademiakatolicka.pl

od 08.11.2020 do 13.11.2020
Módlmy się za pośrednictwem Maryi
za zmarłych z naszych rodzin,
z naszej parafii, a szczególnie
za nienarodzone dzieci.

Nr 612

ISSN 2080-0010

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Iz 63, 16b–17.19b; 64, 3–7

S Ł O W A

wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was,
tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski,
gdy oczekujecie objawienia się Pana
naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie
umacniał was aż do końca, abyście byli
bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa
Chrystusa Wierny jest Bóg, który powołał
nas do wspólnoty z Synem swoim
Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel
nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż,
o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od
Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się
nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się
przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia
Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa
i zstąpił przed Tobą skłębiły się góry. Ani
ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby
jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co
w nim pokłada ufność. Wychodzisz naprzeOto słowo Boże
ciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość
i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, bośmy grzeszyli przeciw
ŚPIEW
Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My
PRZED EWANGELIĄ
wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze
dobre czyny jak skrwawiona szmata. My
Ps 85, 8
wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie Okaż nam, Panie, łaskę swoją
wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbu- i daj nam swoje zbawienie.
dził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś
Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas
w moc naszej winy. A jednak, Panie, Tyś
EWANGELIA
naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym
Mt 13, 33–37
twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my
wszyscy.
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: Jezus powiedział do swoich uczniów:
Oto słowo Boże
Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy
czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się poPSALM RESPONSORYJNY
dobnie jak z człowiekiem, który udał się
Ps 80, 2–3.15–16.18–19
w podróż. Zostawił swój dom, powierzył
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
swoim sługom staranie o wszystko, każdemu
wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przyUsłysz, Pasterzu Izraela,
kazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie
Ty, który zasiadasz nad chrubinami. Zbudź
wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieswą potęgę
czora czy o północy, czy o pianiu kogutów,
i przyjdź nam z pomocą.
czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy,
Powróć, Boże, Zastępów,
nie zastał was śpiących. Lecz co wam
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Oto słowo Pańskie
Wyciągnij rękę nad mężemTwej prawicy,
nad synem człowieczym,
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, daj
RORATY
nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
codziennie o godz. 7.00

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 1, 3–9

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian: Łaska wam i
pokój od Boga Ojca naszego, i Pana
Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję
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KOMENTARZ
Oczywiście, czas o którym mówi Jezus
w pierwszym zdaniu, to czas sądu ostatecznego. Skoro nie wiemy, kiedy on nastąpi,
to musimy być zawsze gotowi. Stąd to
wezwanie do czuwania. Czuwanie zazwyczaj
kojarzy się nam z wyczekiwaniem, pozostawieniem swoich zwykłych zajęć i skupieniem na tym, czego oczekujemy. Paradoksalnie, czuwanie o którym słyszymy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, ma się
wyrażać w wypełnianiu powierzonych nam
obowiązków. To nic innego, jak tylko w sposób właściwy odczytać swoje powołanie i
dołożyć wszelkich starań, aby je jak najlepiej
zrealizować.
Ks. dr Waldemar R. Macko

1

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

Adwent 2020
Adwent (łac. advenio - przychodzić) w Kościele katolickim jest to czas na duchowe przygoto-wanie do powtórnego przyjścia Jezusa
Chrystusa, a także czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Adwent zaczyna się od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej
Święto Bożego Narodzenia niedzieli, która wypada najbliżej 30 listopada. Trwa od 23 do 28 dni (4 niedziele) aż do zmierzchu 24 grudnia.

Po co czekać na coś, co już się wydarzyło?
Mówiąc o Adwencie, jak refren powraca za- poczyna się nowy rok, który pozwala nam
wsze zdanie: „Adwent to czas oczekiwania...”. przeżyć wszystko to, co przeżył Jezus,
Pozorujemy więc oczekiwanie. Pozorujemy? przyjąć łaski, które nam wszystkim zostawił.
No, tak, bo wiemy, że Jezus już przyszedł.
Oczekiwanie ma w sobie coś teatralnego,
Jaki jest więc sens Adwentu?
niesie w sobie pewną naukę; jest pamięcią o
tajemnicach,
celebrowaniem
kolejnych
Wyczekiwać narodzin,
etapów historii Zbawienia. To oczekiwanie nie
które już miały miejsce
każe na nic czekać. Pozwala nam wejść w
obecność Tego, który przychodzi każdego
Jest w tym coś dziwnego. Tak, czekamy na dnia i chce obdarzać nas swoją łaską. To On
powrót Chrystusa w Jego chwale, w dniu na nas czeka.
Sądu Ostatecznego, w dniu, gdy nasze ciała
razem z Nim zmartwychwstaną. To oczekiwaOkazja, by zacząć na nowo
nie jest zrozumiałe, wyraża przyszłość i nadzieję. Dlaczego jednak mamy wyczekiwać Potrzebujemy pewnego rytmu, potrzebujemy
narodzin, które już miały miejsce?
zaczynać na nowo, podobnie jak dzieci, które
Prawdę mówiąc, Adwent nie jest oczeki- wraz z początkiem roku szkolnego tak lubią
waniem. Jak możemy czekać na Tego, który otworzyć nowy zeszyt. Życie modlitewne,
wcielił się na zawsze? On nas uprzedza we wypalone letnimi promieniami słońca, potrzewszystkim. Jeśli mówimy o oczekiwaniu, ma- buje nowego początku, długo odwlekanego
my na myśli liturgiczny punkt widzenia – roz- w czasie.

Chcemy pogłębić ars celebrandi, a więc to
wszystko, co związane jest pięknem sprawowanej liturgii. Dlatego ważne także będzie
usuwanie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co desakralizuje, zaciemnia prawdę o niej
– powiedział abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa KEP, która
jest odpowiedzialna za przygotowanie programu.
Nie chodzi o to, by robić ciągle to samo, ale
by się w to zagłębić. A jak możemy coś
zgłębić, nie powtarzając się? Wsłuchując się
w czasie mszy świętej z większą uwagą we
wspaniałe w tym czasie słowa Ewangelii.
Należy się także do nich przygotować, powracać do nich i żyć nimi w czasie tygodnia.
Brat Thierry-Dominique Humbrech
Żródło:
https://pl.aleteia.org/cp1/2019/12/01/adwent-po-coczekac-na-cos-co-juz-sie-wydarzylo/

Mąż sam zrobił dla mnie kalendarz adwentowy.
Dostaję nowych sił do kochania.
To już kolejny rok, kiedy otrzymałam kalen- Ciesz się każdą chwilą, ofiaruj ją Panu. Twoja
darz adwentowy od mojego męża. Nie było radość zwiększa Jego radość. Jesteś przyw nim jednak czekoladek, ale coś, co pomaga jaciółką Boga!
mi być bliżej Pana Boga i bardziej kochać.
Kiedy troska o bliskich spędzała mi sen
Mąż jest moim pierwszym kierownikiem du- z powiek, a na modlitwie wypowiadałam
chowym. Podczas robienia rachunku sumienia długie litanie próśb, walcząc z poczuciem
pytam, czym ostatnio go zasmuciłam albo co winy, że za mało ich kocham, przeczytałam:
było moim słabym punktem. Dzielę się z nim Wszystkich, których kochasz na ziemi, kochaj
poruszeniami z modlitwy i refleksją z lektury. w Bogu. Nie musisz wybierać między Nim a
Ale najbardziej poddaję się jego duchowym ludźmi. Wszyscy, o których się martwisz, są
inspiracjom w czasie czterotygodniowych re- w Jego sercu. Tam ich szukaj.
kolekcji adwentowych pisanych specjalnie dla
mnie.

Małżeński
kalendarz adwentowy
Codzienność potrafi weryfikować najbardziej
pobożne pragnienia. Kierownikowi duchowemu nie zawsze uda się wyłapać wady, których
czasem sama nie dostrzegam. Ale lustro
w postaci mojego męża, na którym stosuję
wiarę w praktyce, potrafi zaskoczyć mnie
w każdy sposób – pokazując moje piękno i
najgorsze strony.
Każda karteczka naszego adwentowego
kalendarza odzwierciedla nasze rozmowy i
jest zachętą do duchowej pracy. Kiedy zmagałam się ze smutkiem i poszukiwaniem bliskiej relacji z Bogiem, czytałam w kalendarzu:
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To tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rozpoczynający się pierwszą
niedzielą Adwentu rok liturgiczny. Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb
z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod
hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie znaczenia
tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji
eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

Wielkie znaczenie będzie miało również szerokie pogłębienie formacji liturgicznej samych
kapłanów jak i osób zaangażowanych w parafialnych grupach służby liturgicznej. – Kościół
w Polsce powinien zrobić wszytko, aby Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – stawało się dla jej uczestników doświadczeniem
wiary i rzeczywiście było spotkaniem z Osobą
samego Chrystusa.

Inspiracje
Inspiracjami dla powstania programu były:
nauczanie Benedykta XVI, a zwłaszcza adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, z której przejęto metodologię i klucz
tematyczny oraz słynny list Jana Pawła II
o świętowaniu niedzieli.
Niedzielna Eucharystia jest najważniejszym
wydarzeniem w każdej parafii i dlatego też tak
ważne jest formowanie świadomości o potrzebie świętowania niedzieli jako Dnia
Pańskiego, a nie tylko czasu wypoczynku i
oderwania od innych zajęć.
Źródło:

https://misyjne.pl/znamy-temat-nowego-programuduszpasterskiego-na-rok-2020-2021/

22 listopada - Św. Cecyli

patronki chórzystów, muzyków, organistów,
zespołów wokalno-muzycznych

PIERWSZY WTOREK
MIESIĄCA
1 grudnia 2020 r.
godz. 17.30 - Różaniec
godz. 18.00 - Msza św.
w intencji dzieci, które
odeszły od wiary i Kościoła
oraz ich rodziców.
PIRWSZY CZWARTEK
MIESIĄCA
- Dzień Kapłański
3 grudnia 2019 r. godz. 17.00
Msza Święta w intencji kapłanów
z naszej parafii, a po mszy
odmawiamy Koronkę do
Miłosierdzia Bożego.
W tym dniu modlimy się
o powołania kapłańskie.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
4 grudnia 2019 r.

Z okazji święta patronalnego naszych organistów i chóru parafialnego, w niedzielę 22 listopada br. podczas Mszy świętej o godz. 10.00 modliliśmy się w Ich
intencji.

Mężu,
chcesz mieć dobrą żonę?

Chór parafialny, w okrojonym składzie z powodu pandemii, zapewnił oprawę
muzyczną Eucharystii.

Jest jeden warunek, który spełnia mój
mąż, dzięki czemu jestem uległa jego napomnieniom. Nie chciałabym go słuchać,
gdyby nie był dla mnie autorytetem
w wierze i moralności. Jeśli mąż pragnie
mieć wpływ na żonę, najpierw musi
stać się dla mnie przykładem.

PIERWSZA SOBOTA
5 grudnia 2019 rok godz. 7.00

Nieustanna praca nad sobą, przyjmowanie moich uwag, chętne ofiarowanie
Słowo Boże
swojego czasu i sił – kiedy widzę jego
jak witaminy
wzrost w wierze i staranie o naszą relację,
Każda karteczka jest zaopatrzona w cytat nie chcę pozostać dłużna. Dostaję
z czytań z liturgii słowa danego dnia. Dzięki nowych sił do kochania.
temu, kiedy uczestniczę we mszy świętej,
Czasami najtrudniej jest podzielić się
zupełnie inaczej słucham Słowa Bożego.
wiarą z najbliższymi. Jednak małżeństwo
Jego fragment pracuje we mnie już od
poprzedniego wieczora. Ponieważ jest ono jest sakramentem, zatem warto czerpać
zestawione z trafnym komentarzem, prze- łaski, których Bóg przez nie udziela.
Trzeba nam tylko wpuszczać Go do swojej
mawia do mnie jeszcze mocniej.
Adwent jest dla mnie wyjątkowym czasem, relacji codziennie. Zapraszać i prosić.
kiedy „oddycham” Słowem Bożym. Przy- Marana tha! Przyjdź Panie Jezu!
pominam je sobie i staram się wcielać w żyDorota Szumotalska
cie. Dzięki temu dużo szybciej łapię pokusy
czy złe myśli, które potrafią mnie pogrążyć Źródło:
w smutku. I dużo częściej przypominam so- https://pl.aleteia.org/2017/12/15/maz-sam-zrobilbie o dobru, które odnajduję w sobie i dzielę dla-mnie-kalendarz-adwentowy-dostaje-nowychsil-do-kochania/
się nim z tymi, których spotkam.
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Po Mszy Świętej o godz. 18.00
Wspólnota Odnowy w Duchu
Świętym, wraz z Kapłanem
poprowadzi nabożeństwo
Wynagradzające Bożemu Sercu

Msza Święta w intencji wynagradzającej Maryi bluźnierstwa tych,
którzy urągają Jej bezpośrednio
w Jej świętych wizerunkach.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym
Sakramentem odmówimy jedną
część Różańca i przez 15 minut, będziemy rozważać w ciszy jedną z tajemnic Różańca Świętego.
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„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

Adwent 2020
Adwent (łac. advenio - przychodzić) w Kościele katolickim jest to czas na duchowe przygoto-wanie do powtórnego przyjścia Jezusa
Chrystusa, a także czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Adwent zaczyna się od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej
Święto Bożego Narodzenia niedzieli, która wypada najbliżej 30 listopada. Trwa od 23 do 28 dni (4 niedziele) aż do zmierzchu 24 grudnia.

Po co czekać na coś, co już się wydarzyło?
Mówiąc o Adwencie, jak refren powraca za- poczyna się nowy rok, który pozwala nam
wsze zdanie: „Adwent to czas oczekiwania...”. przeżyć wszystko to, co przeżył Jezus,
Pozorujemy więc oczekiwanie. Pozorujemy? przyjąć łaski, które nam wszystkim zostawił.
No, tak, bo wiemy, że Jezus już przyszedł.
Oczekiwanie ma w sobie coś teatralnego,
Jaki jest więc sens Adwentu?
niesie w sobie pewną naukę; jest pamięcią o
tajemnicach,
celebrowaniem
kolejnych
Wyczekiwać narodzin,
etapów historii Zbawienia. To oczekiwanie nie
które już miały miejsce
każe na nic czekać. Pozwala nam wejść w
obecność Tego, który przychodzi każdego
Jest w tym coś dziwnego. Tak, czekamy na dnia i chce obdarzać nas swoją łaską. To On
powrót Chrystusa w Jego chwale, w dniu na nas czeka.
Sądu Ostatecznego, w dniu, gdy nasze ciała
razem z Nim zmartwychwstaną. To oczekiwaOkazja, by zacząć na nowo
nie jest zrozumiałe, wyraża przyszłość i nadzieję. Dlaczego jednak mamy wyczekiwać Potrzebujemy pewnego rytmu, potrzebujemy
narodzin, które już miały miejsce?
zaczynać na nowo, podobnie jak dzieci, które
Prawdę mówiąc, Adwent nie jest oczeki- wraz z początkiem roku szkolnego tak lubią
waniem. Jak możemy czekać na Tego, który otworzyć nowy zeszyt. Życie modlitewne,
wcielił się na zawsze? On nas uprzedza we wypalone letnimi promieniami słońca, potrzewszystkim. Jeśli mówimy o oczekiwaniu, ma- buje nowego początku, długo odwlekanego
my na myśli liturgiczny punkt widzenia – roz- w czasie.

Chcemy pogłębić ars celebrandi, a więc to
wszystko, co związane jest pięknem sprawowanej liturgii. Dlatego ważne także będzie
usuwanie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co desakralizuje, zaciemnia prawdę o niej
– powiedział abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa KEP, która
jest odpowiedzialna za przygotowanie programu.
Nie chodzi o to, by robić ciągle to samo, ale
by się w to zagłębić. A jak możemy coś
zgłębić, nie powtarzając się? Wsłuchując się
w czasie mszy świętej z większą uwagą we
wspaniałe w tym czasie słowa Ewangelii.
Należy się także do nich przygotować, powracać do nich i żyć nimi w czasie tygodnia.
Brat Thierry-Dominique Humbrech
Żródło:
https://pl.aleteia.org/cp1/2019/12/01/adwent-po-coczekac-na-cos-co-juz-sie-wydarzylo/

Mąż sam zrobił dla mnie kalendarz adwentowy.
Dostaję nowych sił do kochania.
To już kolejny rok, kiedy otrzymałam kalen- Ciesz się każdą chwilą, ofiaruj ją Panu. Twoja
darz adwentowy od mojego męża. Nie było radość zwiększa Jego radość. Jesteś przyw nim jednak czekoladek, ale coś, co pomaga jaciółką Boga!
mi być bliżej Pana Boga i bardziej kochać.
Kiedy troska o bliskich spędzała mi sen
Mąż jest moim pierwszym kierownikiem du- z powiek, a na modlitwie wypowiadałam
chowym. Podczas robienia rachunku sumienia długie litanie próśb, walcząc z poczuciem
pytam, czym ostatnio go zasmuciłam albo co winy, że za mało ich kocham, przeczytałam:
było moim słabym punktem. Dzielę się z nim Wszystkich, których kochasz na ziemi, kochaj
poruszeniami z modlitwy i refleksją z lektury. w Bogu. Nie musisz wybierać między Nim a
Ale najbardziej poddaję się jego duchowym ludźmi. Wszyscy, o których się martwisz, są
inspiracjom w czasie czterotygodniowych re- w Jego sercu. Tam ich szukaj.
kolekcji adwentowych pisanych specjalnie dla
mnie.

Małżeński
kalendarz adwentowy
Codzienność potrafi weryfikować najbardziej
pobożne pragnienia. Kierownikowi duchowemu nie zawsze uda się wyłapać wady, których
czasem sama nie dostrzegam. Ale lustro
w postaci mojego męża, na którym stosuję
wiarę w praktyce, potrafi zaskoczyć mnie
w każdy sposób – pokazując moje piękno i
najgorsze strony.
Każda karteczka naszego adwentowego
kalendarza odzwierciedla nasze rozmowy i
jest zachętą do duchowej pracy. Kiedy zmagałam się ze smutkiem i poszukiwaniem bliskiej relacji z Bogiem, czytałam w kalendarzu:

2zw

To tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rozpoczynający się pierwszą
niedzielą Adwentu rok liturgiczny. Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb
z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod
hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie znaczenia
tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji
eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

Wielkie znaczenie będzie miało również szerokie pogłębienie formacji liturgicznej samych
kapłanów jak i osób zaangażowanych w parafialnych grupach służby liturgicznej. – Kościół
w Polsce powinien zrobić wszytko, aby Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – stawało się dla jej uczestników doświadczeniem
wiary i rzeczywiście było spotkaniem z Osobą
samego Chrystusa.

Inspiracje
Inspiracjami dla powstania programu były:
nauczanie Benedykta XVI, a zwłaszcza adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, z której przejęto metodologię i klucz
tematyczny oraz słynny list Jana Pawła II
o świętowaniu niedzieli.
Niedzielna Eucharystia jest najważniejszym
wydarzeniem w każdej parafii i dlatego też tak
ważne jest formowanie świadomości o potrzebie świętowania niedzieli jako Dnia
Pańskiego, a nie tylko czasu wypoczynku i
oderwania od innych zajęć.
Źródło:

https://misyjne.pl/znamy-temat-nowego-programuduszpasterskiego-na-rok-2020-2021/

22 listopada - Św. Cecyli

patronki chórzystów, muzyków, organistów,
zespołów wokalno-muzycznych

PIERWSZY WTOREK
MIESIĄCA
1 grudnia 2020 r.
godz. 17.30 - Różaniec
godz. 18.00 - Msza św.
w intencji dzieci, które
odeszły od wiary i Kościoła
oraz ich rodziców.
PIRWSZY CZWARTEK
MIESIĄCA
- Dzień Kapłański
3 grudnia 2019 r. godz. 17.00
Msza Święta w intencji kapłanów
z naszej parafii, a po mszy
odmawiamy Koronkę do
Miłosierdzia Bożego.
W tym dniu modlimy się
o powołania kapłańskie.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
4 grudnia 2019 r.

Z okazji święta patronalnego naszych organistów i chóru parafialnego, w niedzielę 22 listopada br. podczas Mszy świętej o godz. 10.00 modliliśmy się w Ich
intencji.

Mężu,
chcesz mieć dobrą żonę?

Chór parafialny, w okrojonym składzie z powodu pandemii, zapewnił oprawę
muzyczną Eucharystii.

Jest jeden warunek, który spełnia mój
mąż, dzięki czemu jestem uległa jego napomnieniom. Nie chciałabym go słuchać,
gdyby nie był dla mnie autorytetem
w wierze i moralności. Jeśli mąż pragnie
mieć wpływ na żonę, najpierw musi
stać się dla mnie przykładem.

PIERWSZA SOBOTA
5 grudnia 2019 rok godz. 7.00

Nieustanna praca nad sobą, przyjmowanie moich uwag, chętne ofiarowanie
Słowo Boże
swojego czasu i sił – kiedy widzę jego
jak witaminy
wzrost w wierze i staranie o naszą relację,
Każda karteczka jest zaopatrzona w cytat nie chcę pozostać dłużna. Dostaję
z czytań z liturgii słowa danego dnia. Dzięki nowych sił do kochania.
temu, kiedy uczestniczę we mszy świętej,
Czasami najtrudniej jest podzielić się
zupełnie inaczej słucham Słowa Bożego.
wiarą z najbliższymi. Jednak małżeństwo
Jego fragment pracuje we mnie już od
poprzedniego wieczora. Ponieważ jest ono jest sakramentem, zatem warto czerpać
zestawione z trafnym komentarzem, prze- łaski, których Bóg przez nie udziela.
Trzeba nam tylko wpuszczać Go do swojej
mawia do mnie jeszcze mocniej.
Adwent jest dla mnie wyjątkowym czasem, relacji codziennie. Zapraszać i prosić.
kiedy „oddycham” Słowem Bożym. Przy- Marana tha! Przyjdź Panie Jezu!
pominam je sobie i staram się wcielać w żyDorota Szumotalska
cie. Dzięki temu dużo szybciej łapię pokusy
czy złe myśli, które potrafią mnie pogrążyć Źródło:
w smutku. I dużo częściej przypominam so- https://pl.aleteia.org/2017/12/15/maz-sam-zrobilbie o dobru, które odnajduję w sobie i dzielę dla-mnie-kalendarz-adwentowy-dostaje-nowych-sildo-kochania/
się nim z tymi, których spotkam.
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Po Mszy Świętej o godz. 18.00
Wspólnota Odnowy w Duchu
Świętym, wraz z Kapłanem
poprowadzi nabożeństwo
Wynagradzające Bożemu Sercu

Msza Święta w intencji wynagradzającej Maryi bluźnierstwa tych,
którzy urągają Jej bezpośrednio
w Jej świętych wizerunkach.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym
Sakramentem odmówimy jedną
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
I Niedziela Adwentu – 29 listopada 2020 r.
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I Niedziela Adwentu
W sobotę, 5 grudnia, o godz. 7.00. zosta- 7. W tym tygodniu przypadają następujące
1. Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczywspomnienia liturgiczne:
nie odprawiona Msza św. wotywna o Nienamy nowy rok liturgiczny. Adwent to czas
pokalanym Sercu NMP. Po Mszy,
− w poniedziałek, 30 listopada, święto św.
oczekiwania na przyjście Pana Jezusa,
przed wystawionym Najświętszym SakraAndrzeja, Apostoła.
które przeżywamy w liturgii świąt Bożego
mentem odmówimy jedną część różańca,
− we czwartek 3 grudnia, wspomnienie św.
Narodzenia. Jest to także czas przygopo czym podejmiemy piętnastominutowe
Franciszka Ksawerego, kapłana,
towania na powtórne przyjście Zbawiciela
rozważanie w ciszy, nad wskazaną tajena końcu czasu. Liturgicznym znakiem
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
mnicą różańca świętego.
oczekiwania jest poranna Msza św. zwana
imieniny składamy życzenia błogosławieńRoratami. W naszym kościele Msza św. 3. We wtorek, 1 grudnia br., o godz. 18.00.
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w żyzostanie odprawiona Msza św. w intencji
ciu osobistym i zawodowym.
roratnia odprawiana będzie codziennie
dzieci, zwłaszcza tych, które odeszły od
o godz. 7.00. Dzieci zapraszamy na godz.
8. W tym roku ze względu na obostrzenia
wiary i Kościoła oraz ich rodziców.
7.00. w każdy poniedziałek, środę i sobotę
sanitarne związane z pandemią nie będzie
Modlitwa różańcowa rodziców w intencji
regularnej kolędy. Z wizytą duszpasterską
Adwentu.
swoich dzieci rozpocznie się o godz. 17.30.
odwiedzimy rodziny, które wyrażą chęć
2. W tym tygodniu przypada I czwartek,
przyjęcia księdza w swoim domu. Zgło4. W pierwszy piątek miesiąca, po Mszy
I piątek i I sobota miesiąca.
szenia przyjmujemy telefonicznie w czasie
Świętej o godz. 18.00. zostanie odprapracy kancelarii parafialnej lub drogą eW czwartek, 3 grudnia, Msza św. wotywna
wione, przed Najświętszym Sakramentem,
mailową.
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym KaNabożeństwo Pierwszopiątkowe, prowadzone przez Wspólnotę Odnowy w Duchu
płanie o godz. 17.00, a po Mszy św.
Świętym. Zapraszamy wszystkich Parafian
koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym
do wspólnej modlitwy. Nabożeństwo Wydniu, w sposób szczególny, modlimy się
W związku z obowiązującymi obostrzenagradzające Bożemu Sercu, odprawiane
o powołania kapłańskie i zakonne.
niami, zaplanowany na 5 grudnia Pajest cyklicznie, w każdy pierwszy piątek
W piątek, 4 grudnia, Msza św. wotywna
syjny Dzień Młodych zostanie przemiesiąca.
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz.
łożony. Nowy termin zostanie podany
12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania 5. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
wkrótce. Wszystkim Młodym, życzymy
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalmożna będzie skorzystać rano i od godz.
nadziei i owocnego przeżycia Adwentu.
nego Seminarium Duchownego w War16.00. Pragniemy również odwiedzić choszawie.
Pamiętamy o Was w modlitwie.
rych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i
Siostry Pasjonistki
nazwiska oraz adresy osób pragnących 6. W następną niedzielę, 6 grudnia br.,
przypada XXI Dzień modlitwy i pomocy
skorzystać z sakramentu pokuty i pojednamaterialnej Kościołowi na Wschodzie.
nia oraz przyjąć Najświętszy Sakrament
Tego dnia przeprowadzimy przed kośprosimy zgłaszać w zakrystii lub w kanceciołem zbiórkę ofiar do puszek.
larii parafialnej.

Pasyjne Dni Młodych

Jak się dogadać z nastolatkiem,
czyli czego potrzebuje
Twoje dziecko?
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25 listopada o godzinie 19.00 odbył się
w formie online kolejny wykład z cyklu
„Duchowość dla Warszawy”. Za pomocą
transmisji internetowej uczestnicy mogli
posłuchać ciekawej rozmowy psychologa
– dr Agnieszki Kozak z katechetą i duszpasterzem młodzieży – o. Czesławem Wasilewskim SJ o tym „Jak się dogadać z nastolatkiem, czyli czego potrzebuje Twoje
dziecko?”.
Więcej na str. https://akademiakatolicka.pl

od 08.11.2020 do 13.11.2020
Módlmy się za pośrednictwem Maryi
za zmarłych z naszych rodzin,
z naszej parafii, a szczególnie
za nienarodzone dzieci.
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Iz 63, 16b–17.19b; 64, 3–7

S Ł O W A

wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was,
tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski,
gdy oczekujecie objawienia się Pana
naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie
umacniał was aż do końca, abyście byli
bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa
Chrystusa Wierny jest Bóg, który powołał
nas do wspólnoty z Synem swoim
Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel
nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż,
o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od
Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się
nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się
przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia
Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa
i zstąpił przed Tobą skłębiły się góry. Ani
ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby
jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co
w nim pokłada ufność. Wychodzisz naprzeOto słowo Boże
ciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość
i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, bośmy grzeszyli przeciw
ŚPIEW
Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My
PRZED EWANGELIĄ
wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze
dobre czyny jak skrwawiona szmata. My
Ps 85, 8
wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie Okaż nam, Panie, łaskę swoją
wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbu- i daj nam swoje zbawienie.
dził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś
Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas
w moc naszej winy. A jednak, Panie, Tyś
EWANGELIA
naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym
Mt 13, 33–37
twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my
wszyscy.
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: Jezus powiedział do swoich uczniów:
Oto słowo Boże
Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy
czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się poPSALM RESPONSORYJNY
dobnie jak z człowiekiem, który udał się
Ps 80, 2–3.15–16.18–19
w podróż. Zostawił swój dom, powierzył
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przyUsłysz, Pasterzu Izraela,
kazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie
Ty, który zasiadasz nad chrubinami. Zbudź
wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieswą potęgę
czora czy o północy, czy o pianiu kogutów,
i przyjdź nam z pomocą.
czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy,
Powróć, Boże, Zastępów,
nie zastał was śpiących. Lecz co wam
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Oto słowo Pańskie
Wyciągnij rękę nad mężemTwej prawicy,
nad synem człowieczym,
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, daj
RORATY
nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
codziennie o godz. 7.00

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 1, 3–9

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian: Łaska wam i
pokój od Boga Ojca naszego, i Pana
Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję
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KOMENTARZ
Oczywiście, czas o którym mówi Jezus
w pierwszym zdaniu, to czas sądu ostatecznego. Skoro nie wiemy, kiedy on nastąpi,
to musimy być zawsze gotowi. Stąd to
wezwanie do czuwania. Czuwanie zazwyczaj
kojarzy się nam z wyczekiwaniem, pozostawieniem swoich zwykłych zajęć i skupieniem na tym, czego oczekujemy. Paradoksalnie, czuwanie o którym słyszymy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, ma się
wyrażać w wypełnianiu powierzonych nam
obowiązków. To nic innego, jak tylko w sposób właściwy odczytać swoje powołanie i
dołożyć wszelkich starań, aby je jak najlepiej
zrealizować.
Ks. dr Waldemar R. Macko
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