
Msza święta wotywna 

godz. 12.00. Msza św. wotywna          

Po Mszy, przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem 

odmówimy jedną część różańca,
po czym podejmiemy piętnasto-

minutowe rozważanie w ciszy, nad 
wskazaną tajemnicą różańca świętego.

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA

2 grudnia 2021 r. godz. 17.00
Msza Święta wotywna o Chrystusie
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie
w intencji kapłanów z naszej parafii,
a po mszy odmawiamy Koronkę do

Miłosierdzia Bożego. 

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

4 grudnia_2021 r. godz. 7.00

PIERWSZY PIĄTEK 
MIESIĄCA 

3 grudnia_2021 r. 

o Najśw. Sercu Pana Jezusa
godz. 18.00 Msza św. z intencją 
wynagradzającą Bożemu Sercu. 

Po mszy św. wspólnota Odnowy  
Duchu Świętym wraz z Kapłanem, 

poprowadzi nabożeństwo 
pierwszopiątkowe.

o Niepokalanym Sercu NMP,

Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczyna-
my nowy rok liturgiczny. Adwent to czas 
oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, 
które przeżywamy w liturgii świąt Bożego 
Narodzenia. Jest to także czas przygoto-
wania na powtórne przyjście Zbawiciela 
na końcu czasu. Liturgicznym znakiem 
oczekiwania jest poranna Msza św. zwa-
na Roratami. W naszym kościele Msza 
św. roratnia odprawiana będzie codzien-
nie o godz. 7.00. Dzieci zapraszamy na 
godz. 7.00. w każdy poniedziałek i środę 
Adwentu.
W tym tygodniu przypada I czwartek,            
I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek,     
2 grudnia, Msza św. wotywna o Chrystu-
sie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie         
o godz. 17.00, a po Mszy św. koronka 
do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu,             
w sposób szczególny, modlimy się o po-
wołania kapłańskie i zakonne. W piątek,     
3 grudnia, Msza św. wotywna o Najśw. 
Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00. Z sa-
kramentu pokuty i pojednania można 
będzie skorzystać rano i od godz. 16.00. 
Pragniemy również odwiedzić chorych i 
osoby w podeszłym wieku. Imiona i naz-
wiska oraz adresy osób pragnących sko-
rzystać z sakramentu pokuty i pojednania 
oraz przyjąć Najświętszy Sakrament pro-
simy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii 
parafialnej. W sobotę, 4 grudnia, o godz. 
7.00. zostanie odprawiona Msza św. wot-
ywna o Niepokalanym Sercu NMP. Po 
Mszy, przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem odmówimy jedną część 
różańca, po czym podejmiemy piętnasto-
minutowe rozważanie w ciszy, nad wska-
zaną tajemnicą różańca świętego.
W pierwszy piątek miesiąca, po Mszy Św. 
o godz. 18.00. zostanie odprawione, 
przed Najświętszym Sakramentem, Na-
bożeństwo Pierwszopiątkowe, prowadzo-
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis-

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.

L I T U R G I A  S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

 1

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 
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K O M E N T A R Z

   Dlaczego w Adwencie – okresie, w któ-
rym przygotowujemy się na przeżycie ta-
jemnicy Bożego wcielenia, przyjścia na 
świat Syna Bożego, czytamy fragmenty 
Ewangelii dotyczące końca świata

   Znajdziemy zapewne wiele odpowiedzi 
na to pytanie. Dla mnie osobiście jedna 
jest szczególnie znacząca: w ubóstwie 
sceny narodzenia Syna Bożego, odbija się 
jak w zwierciadle Jego ostateczny triumf; 
w pokorze Syna Człowieczego - chwała 
Króla wszechświata. Oto cała prawda         
o naszym zbawieniu.

ne przez Wspólnotę Odnowy w Duchu 
Świętym. Zapraszamy wszystkich Para-
fian do wspólnej modlitwy. 
Z piątku, 3 grudnia na sobotę, 4 grudnia   
w naszej parafii odbędzie się czwarta Noc-
na Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w ciszy, w intencji "Powstrzymania abor-
cji". Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30                 
a zakończy o godz. 7.00. Serdecznie za-
praszamy parafian do modlitwy, w dogo-
dnej dla siebie porze. Więcej informacji na 
stronie internetowej naszej parafii i face-
booku.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego w Warsza-
wie.
W następną niedzielę, 5 grudnia br., przy-
pada Dzień modlitwy i pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. Tego dnia prze-
prowadzimy przed kościołem zbiórkę ofiar 
do puszek. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 
- we wtorek, 30 listopada, święto św. An-
drzeja, Apostoła.
- w piątek, 3 grudnia, wspomnienie św. 
Franciszka Ksawerego, kapłana.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.
W zeszłą niedzielę zebraliśmy 2380 PLN 
na pomoc w czasie kryzysu migracyjnego. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy serde-
czne Bóg zapłać. Módlmy się o pokój na 
wschodniej granicy Polski, za wszystkich 
migrantów tam przebywających, za mie-
szkańców tych okolic, za służby państwo-
we, w tym Straż Graniczną, wojsko i poli-
cję, za polityków, Polaków i Białorusinów.

6.

Na koniec, bracia, prosimy was i 
napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z 
tym, co od nas przejęliście o sposobie 
postępowania i podobania się Bogu – jak 
już zresztą postępujecie – stawajcie się 
coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, 
jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana 
Jezusa.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Ps 85 (84), 8

Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje 
zbawienie.

EWANGELIA  
Łk 21, 25-28. 34-36

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą 
znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na 
ziemi trwoga narodów bezradnych wobec hu-
ku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą 
ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagraża-
jących ziemi. Albowiem moce niebios zostaną 
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowiecze-
go, 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 obżar-
stwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten 
dzień nie spadł na was znienacka jak po-
trzask. 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 nastą-
pić, i stanąć przed Synem Człowieczym».    

Oto słowo Pańskie

14.11.2021 - 12.12.2021 

Módlmy się 
za dusze w czyśćcu cierpiące, 

aby weszły
do chwały nieba.

PIERWSZE CZYTANIE 
Jr 33, 14-16

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza: Tak 
mówi Pan: «Oto nadchodzą dni, kiedy wypeł-
nię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem 
domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.   
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę 
Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie 
wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. 
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a 
Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś 
jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą 
sprawiedliwością».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według 
swych pouczeń, * 
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Dobry jest Pan i łaskawy, * 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
uczy ubogich dróg swoich.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i 
pełne łaski * 
dla strzegących Jego praw i przymierza. 
Bóg powierza swe zamiary swoim 
czcicielom * 
i objawia im swoje przymierze.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tes 3, 12 – 4, 2

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tesaloniczan: Bracia: Pan niech 
pomnoży was liczebnie i niech spotęguje mi-
łość waszą nawzajem do siebie i do wszy-
stkich, jaką i my mamy dla was; aby serca 
wasze utwierdzone zostały w nienagannej 
świętości wobec Boga, ojca naszego, na 
przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze 
wszystkimi Jego świętymi.

CZWARTEK w godz.  

4.

7.

8.

W tym roku ze względu na pandemię nie 
będzie regularnej kolędy. Z wizytą dusz-
pasterską odwiedzimy rodziny, które wyra-
żą chęć przyjęcia księdza w swoim domu. 
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie             
w czasie pracy kancelarii parafialnej lub 
drogą e-mailową. 

9.

RORATY
codziennie o godz. 7.00

5 grudnia 2021r.
 Dzień modlitwy 

i pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com


Poznaj samego siebie 
1. Zarówno w dziejach Wschodu, jak i Zacho-
du można dostrzec, że człowiek w ciągu stule-
ci przebył pewną drogę, która prowadziła go
stopniowo do spotkania z prawdą i do zmie-
rzenia się z nią. Proces ten dokonał się — nie
mogło bowiem być inaczej — w sferze osobo-
wego samopoznania: im bardziej człowiek
poznaje rzeczywistość i świat, tym lepiej zna
siebie jako istotę jedyną w swoim rodzaju, a
zarazem coraz bardziej naglące staje się dla
niego pytanie o sens rzeczy i jego własnego
istnienia.
3. Wiele jest dróg, którymi człowiek może
zmierzać do lepszego poznania prawdy,
a przez to czynić swoje życie coraz bardziej
ludzkim. Wyróżnia się wśród nich filozofia,
która ma bezpośredni udział w formułowaniu
pytania o sens życia i w poszukiwaniu odpo-
wiedzi na nie: jawi się ona zatem jako jedno
z najwznioślejszych zadań ludzkości. Termin
filozofia — wedle źródłosłowu greckiego —
oznacza «umiłowanie mądrości». Istotnie,
filozofia narodziła się i rozwinęła w epoce, gdy
człowiek zaczął sobie stawiać pytania o przy-
czynę i cel rzeczy.
5. Kościół ze swej strony wysoko ceni to dąże-
nie rozumu do osiągnięcia celów, które czynią
osobowe istnienie coraz bardziej godnym tego
miana. Widzi bowiem w filozofii drogę wiodącą
do poznania podstawowych prawd o życiu
człowieka. Zarazem uznaje filozofię za nie-
odzowne narzędzie, pomagające głębiej rozu-
mieć wiarę i przekazywać prawdę Ewangelii
tym, którzy jeszcze jej nie znają.
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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.    

3

   Na progu Adwentu liturgia nawiązuje do obietnic mesjańskich, które Izraelici, lud 
Bożego wybrania, otrzymywali za pośrednictwem proroków. Jeden z nich, Jere-
miasz, żyjący na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem, zapowiada spełnie-
nie się obietnicy związanej z Dawidem i jego potomkiem, który „będzie wymierzać 
prawo i sprawiedliwość na ziemi”. Zaprowadzanie sprawiedliwości to jeden z naj-
ważniejszych znaków czasów mesjańskich. Wyznając, że Mesjasz w osobie Je-
zusa z Nazaretu już przyszedł, chrześcijanie są zobowiązani do współudziału         
w urzeczywistnianiu trwałej sprawiedliwości. Jej zaprowadzaniu towarzyszą wier-
ność świętej woli Boga i świadomość, że „Pan naszą sprawiedliwością”. 

  Za psalmistą wołamy: „Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę”. Budowanie 
sprawiedliwego świata nie jest dziełem wyłącznie ludzkim, lecz rezultatem 
współpracy z Bogiem.

   Nie ma innej właściwej drogi życia chrześcijańskiego niż wzrastanie w niena-
gannej świętości. W Pierwszym Liście do Tesaloniczan – najstarszym piśmie No-

wego Testamentu, starszym niż cztery kano-
niczne Ewangelie, św. Paweł podkreśla konie-
czność ustawicznej czujności oraz troski o da-
ry duchowe otrzymane od Boga. Niezbędna 
jest poprawna znajomość zasad wiary i norm 
moralnych określających życie i postępowanie 
chrześcijan, bo tylko wtedy mogą być właści-
wie przestrzegane. Wzrost wyznawców Chry-
stusa dokonuje się na dwa sposoby: przez 
wzrost liczebny i postęp we wzajemnej miło-
ści. Jedno i drugie ma ukierunkowanie escha-
tologiczne. Okres Adwentu stanowi więc spo-
iwo między nadzieją biblijnego Izraela spełnio-
ną w narodzinach Chrystusa oraz nadzieją 
Kościoła, która ma się spełnić w Jego powtó-
rnym przyjściu.

2

szcza Eucharystia, sprzyja utwierdzaniu wier-
nych w świętości. Eschatologiczna nadzieja 
motywuje i uzdalnia do takiego sposobu ży-
cia, któremu obce są obżarstwo, pijaństwo i 
troski doczesne usypiające i osłabiające po-
trzebę czujności. Oczekiwanie na powtórne 
przyjście Chrystusa ma iść w parze z rachun-
kiem sumienia, postanowieniem poprawy i 
ustawicznym wzrostem duchowym. Temu ce-
lowi służą dobrze przeżywane adwentowe 
rekolekcje i dni skupienia.

  Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski 
Niedziela Ogólnopolska 48/2018, str. 33

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/140241/nd/    

Grzechem Adama 
ludzie uwikłani

1. Grzechem Adama ludzie uwikłani
Wygnani z raju wołali z otchłani;
"Spuście niebiosa, deszcz na ziemskie niwy
I niech z obłoków zstąpi Sprawiedliwy".
2. Błąkał się człowiek wśród okropnej nocy,
Bolał i nikt go nie wspomógł w niemocy,
Póki nie przyszła wiekami żądana
Z judzkiej krainy Dziewica wybrana
3. Ona pokorą i oczy skromnymi
Boga samego ściągnęła ku ziemi;
Że, którego świat nie objął wielkości,
Tego dziewicze zamknęły wnętrzności
4. Nie naszą jaką zasługą ściągniony;
miłość Go sama wiodła w ziemskie strony;
wziął ciało ludzkie, w nim ból, niedostatki,
zbratał się z nami, był Synem u Matki.
5. Dajmy Mu za to dzięki, ludu wierny,
że kochając nas, był nam miłosierny,
i wznosząc ręce ku niebu jasnemu,
śpiewajmy chwałę Bogu najwyższemu.

Oto Pan przychodzi...

   Czytanie fragmentu Ewangelii według św. 
Łukasza poprzedza wspólne wołanie: „Okaż 
nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie”. 
Wyraża niezachwianą nadzieję na nowy zba-
wczy czyn Boga, zapowiadany przez Jezusa 
na krótko przed Jego męką i śmiercią. Towa-
rzyszyć mu będą niezwykłe zjawiska kosmi-
czne i lęk przed sprawiedliwym sądem Bo-
żym. Przerażenie nie dotyczy jednak tych, któ-
rzy wyznając Jezusa Chrystusa i żyjąc zgo-
dnie z Ewangelią, rozpoznają w Nim Pana i 
Zbawiciela świata. Jezus zapewnia swoich 
uczniów: „gdy się to dziać zacznie, nabierzcie 
ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się 
wasze odkupienie”. Przypominając historię 
zbawienia,  która  wciąż  trwa,  liturgia,  zwła-
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Encyklika Jana Pawła II Fides et ratio (Wiara i rozum). Encyklika Jana Pawła II ogłoszona 14 września 1998 r. "Wiara i rozum - pisze 

autor - są jak dwa skrzydła unoszące człowieka ku kontemplacji prawdy". Papież wskazuje na relacje między wiarą a rozumem z 
punktu widzenia Kościoła i podkreśla, że nie muszą one się wzajemnie zwalczać, ale uzupełniać. Wiara nadaje ludzkiej egzystencji 
sens, ukazuje jej przyczynę i cel. Natomiast rozum sprawia, że wiara jest dojrzała i ugruntowana. Zarówno rozum, jak i wiara 
pochodzą od Boga, dlatego nie może być między nimi konfliktu. 

Wiara i rozum.

O

Boga przez człowieka nadaje pełny kształt 
wszelkiemu innemu prawdziwemu poznaniu 
sensu własnego istnienia, które ludzki umysł 
jest w stanie osiągnąć.
9. Sobór Watykański I naucza zatem, że pra-
wda poznana w drodze refleksji filozoficznej
oraz prawda Objawienia ani nie są tożsame,
ani też jedna nie czyni zbyteczną drugiej:
«Istnieje podwójny porządek poznania, róż-
niący się nie tylko źródłem, ale i przedmio-
tem. Różni się źródłem, bo w pierwszym
przypadku poznajemy przy pomocy natural-
nego rozumu, a w drugim przy pomocy wia-
ry. Różni się przedmiotem, bo oprócz pra-
wdy, do której może dojść rozum naturalny,
przedłożone nam są również do wierzenia
tajemnice zakryte w Bogu: nie można ich po-
znać bez Objawienia Bożego»7. Wiara, która
opiera się na świadectwie Boga i korzysta
z nadprzyrodzonej pomocy łaski, rzeczywiś-

16 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprezen-
towan 9 tomów pro memoria, także specjalny tom wydany w roku beatyfikacji bł. Stefana 
Wyszyńskiego pt. „Kardynał Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński i warszawski.             
W roku beatyfikacji” pod redakcją naukową dr Ewy K. Czaczkowskiej i dr. Edgara Sukien-
nika

Zaplanowano, że w ciągu 5-7 lat zostanie wydana cała seria – 27 tomów – zapisków pry-
masa Stefana Wyszyńskiego "Pro memoria". Jest to dzieło, na które składają się tysiące 
notatek Prymasa Tysiąclecia sporządzonych od 1948 do 1981 roku. Do tej pory wydano
dziewięć pierwszych tomów, które obejmują zapiski od 1948 do 1962 roku. Notatki ks. 
kard. Wyszyńskiego dotyczące Wilanowa zostały wydrukowane w specjalnym 
numerze Klimatów św. Anny nr 653 str. 11-12. 
"Przez ponad 30 lat, prymas Stefan Wyszyński codziennie prowadził zapiski, które zatytu-

łował Pro memoria. Pisał więc „dla pamięci”, by zachować od zapomnienia to, co ważne. 
Prowadził dziennik od października 1948 roku do maja 1981 roku. Ostatnia notatkę spo-
rządził 12 maja 1981 roku, na dwa tygodnie przed śmiercią.

Prymas robił zapiski najczęściej następnego dnia rano, ale pisał także w ciągu dnia. Pisał 
nie tylko o wydarzeniach dnia codziennego – spotkaniach, rozmowach, podróżach – ale 
także notował swoje refleksje, obserwacje, opinie. Dziennik Pro memoria jest więc 
niezwykle cennym świadectwem życia kard. Stefana Wyszyńskiego, ale także źródłem 
informacji o Kościele i Polsce z lat 1948-1981".

W przyszłym roku do druku będzie przygotowywany tom zapisków z lat 70. 
“Kard. Wyszyński robił notatki z myślą o przyszłych pokoleniach, stąd starał się dokładnie 

opisywać okoliczności, identyfikować osoby, z którymi się spotykał, podawać materię roz-
mów, ale także i zapisywać pewne przesłanie, przemyślenia” – wyjaśnił bp Kopiec. podczas 
prezentacji "Pro memoria " na UKSW.

"31 teczek notatek prymasa Wyszyńskiego znajduje się obecnie w Archiwum Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. Część z nich została przekazana osobiście przez Prymasa, reszta trafiła 
tam już po jego śmierci. Zapiski z lat 1970, 1971, 1972 i 1974 zachowały się tylko w 
maszynopi-sie. – Pro memoria to głos świadka bezpośredniego, który tak widział świat – 
podkreślił ks. prof. Bogdan Czyżewski z archidiecezji gnieźnieńskiej.
Źródło: 
https://archwwa.pl/aktualnosci/pro-memoria-w-roku-beatyfikacji-bl-stefana-wyszynskiego-
prezentacja-na-uksw/

"Pro memoria"
zapiski bł. Stefana Wyszyńskiego. 

Oto Pan Bóg przyjdzie
Z rzeszą Świętych nam przybędzie,
Światłość wielka w dzień ów będzie.

Alleluja! Alleluja!

   Adwentowe pieśni to jedna z najstarszych tradycji Kościoła. W każdej z nich jest zawarta tęs-
knota za Zbawicielem, za Jego łaską.

   Rok kościelny rozpoczyna się Adwentem, 
który jest czasem przygotowania na przyjście 
Pana, na Boże Narodzenie. Nazwa „Roraty” 
pochodzi od pierwszych słów adwentowej 
mszy o Matce Bożej Rorate caeli, tj. Spuśćcie 
rosę, niebiosa.

   Spośród najdawniejszych śpiewów adwento-
wych warto wymienić Hymn św. Ambrożego 
Creator alme czyli Stworzycielu gwiazd świe-
cących i Veni redemptor gentium czyli Przyjdź, 
o zbawienie pogańskie, obydwa pochodzą       
z IV wieku i są określane jako „starożytne”,       
a także antyfonę Alma, czyli Matko Odkupicie-
la, ułożoną przez Hermanusa Contractusa        
w XI wieku, z tekstem polskim z XIII wieku.

 Z XV wieku pochodzi Ave hierarchia, zacho-
wana w dawnych rękopisach, czyli Zdrowaś 
bądź Maryja, niebieska lilija. Wiek XVI przy-
nosi antyfonę Ecce Dominus veniet, czyli Oto 
Pan Bóg przyjdzie, następnie pieśń Boże wie-
czny, Boże żywy, Odkupicielu prawdziwy, a 
także Po upadku człowieka grzesznego. Wiek 
XVII pozostawił nam pieśni: Creator alme side-
rum, czyli Głos wdzięczny z nieba wychodzi, 
dostojny Hejnał wszyscy zaśpiewajmy, bardzo 
popularny do dziś Archanioł Boży Gabryjel, 
staniątecką Ave maris stella czyli Gwiazdo 
morza głębokiego, a także Urząd zbawienia 
ludzkiego.

Pieśni adwentowe 
przygotowują nas 

na przyjście Zbawiciela
   Wspomnieć jeszcze trzeba siedem antyfon 
adwentowych O sapientia, czyli Mądrości, któ-
ra z ust Bożych wypływasz; opartą na łaciń-
skim śpiewie adwentowym Rorate caeli desu-
per pieśń Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, 
z XVIII wieku; popularną do dziś Spuśćcie 
nam na ziemskie niwy, wreszcie pieśń do słów 
poety Franciszka Karpińskiego Grzechem 
Adama ludzie uwikłani.

   Trzeba przyznać, że w porównaniu z innymi 
okresami roku kościelnego, adwentowych 
śpiewów nie ma zbyt wiele.

   Kończę ten skromny wybór śpiewem bene-
dyktynów tynieckich, który zaczerpnąłem ze 
zbioru Exsultate Deo, (wydawnictwo Fundacji 
„Światło-Życie”, Katowice 1998 r.) W tym 
świętym czasie oczekiwania równajmy ścieżki 
naszego życia, by Pan nas zastał przygoto-
wanych na swoje przyjście.

 Andrzej Szypuła
Niedziela rzeszowska 51/2020, str. I

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/151362/nd/Oto-
Pan-przychodzi

Objawienie mądrości Bożej

7. U podstaw wszelkiej refleksji, jaką podejmu-
je Kościół, leży jego przeświadczenie, że zo-
stało mu powierzone orędzie, które bierze po-
czątek z samego Boga (por. 2 Kor 4, 1-2).
Wiedzy, którą pragnie przekazać człowiekowi,
Kościół nie uzyskał w drodze samodzielnych
przemyśleń, choćby najwznioślejszych, ale
dzięki przyjęciu z wiarą słowa Bożego (por. 1
Tes 2, 13). U początków naszej wiary znajduje
się spotkanie, jedyne w swoim rodzaju, które
oznaczało odsłonięcie tajemnicy przez wieki
ukrytej (por. 1 Kor 2, 7; Rz 16, 25-26), teraz
jednak objawionej: «Spodobało się Bogu           
w swej dobroci i mądrości objawić siebie
samego i ujawnić nam tajemnicę woli swojej
(por. Ef 1, 9), dzięki której przez Chrystusa,
Słowo Wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca
w Duchu Świętym i stają się uczestnikami
Boskiej natury»5. Bóg wystąpił z tą całkowicie
bezinteresowną inicjatywą, aby dotrzeć do
ludzkości i zbawić ją. Bóg jest źródłem miłości i
dlatego pragnie być poznany, zaś poznanie

cie należy do innego porządku niż poznanie 
filozoficzne. To ostatnie opiera się bowiem na 
postrzeganiu zmysłowym i na doświadczeniu, 
a jedynym światłem jest dla niego rozum. 
11. Tak więc Objawienie Boże wpisuje się
w czas i historię. Wcielenie Jezusa Chrystusa
następuje wręcz w «pełni czasów» (por. Ga 4,
4). Po upływie dwóch tysięcy lat od tego wy-
darzenia czuję się zobowiązany, aby stano-
wczo potwierdzić, że «w chrześcijaństwie
czas ma podstawowe znaczenie»9. To w nim
bowiem ukazuje się w pełnym świetle całe
dzieło stworzenia i zbawienia, nade wszystko
zaś objawia się fakt, że dzięki wcieleniu Syna
Bożego już od tej chwili dane nam jest prze-
żywać i przeczuwać to, co dokona się w pełni
czasów (por. Hbr 1, 2).

Cd. w następnym numerze Klimatów
Fragmenty Encykliki JPII Fides et ratio

https://www.niedziela.pl/artykul/140241/nd/
https://archwwa.pl/aktualnosci/pro-memoria-w-roku-beatyfikacji-bl-stefana-wyszynskiego-prezentacja-na-uksw/
https://archwwa.pl/aktualnosci/pro-memoria-w-roku-beatyfikacji-bl-stefana-wyszynskiego-prezentacja-na-uksw/
https://archwwa.pl/aktualnosci/pro-memoria-w-roku-beatyfikacji-bl-stefana-wyszynskiego-prezentacja-na-uksw/
https://www.niedziela.pl/artykul/151362/nd/Oto-Pan-przychodzi
https://www.niedziela.pl/artykul/151362/nd/Oto-Pan-przychodzi


Poznaj samego siebie 
1. Zarówno w dziejach Wschodu, jak i Zacho-
du można dostrzec, że człowiek w ciągu stule-
ci przebył pewną drogę, która prowadziła go
stopniowo do spotkania z prawdą i do zmie-
rzenia się z nią. Proces ten dokonał się — nie
mogło bowiem być inaczej — w sferze osobo-
wego samopoznania: im bardziej człowiek
poznaje rzeczywistość i świat, tym lepiej zna
siebie jako istotę jedyną w swoim rodzaju, a
zarazem coraz bardziej naglące staje się dla
niego pytanie o sens rzeczy i jego własnego
istnienia.
3. Wiele jest dróg, którymi człowiek może
zmierzać do lepszego poznania prawdy,           
a przez to czynić swoje życie coraz bardziej
ludzkim. Wyróżnia się wśród nich filozofia,
która ma bezpośredni udział w formułowaniu
pytania o sens życia i w poszukiwaniu odpo-
wiedzi na nie: jawi się ona zatem jako jedno
z najwznioślejszych zadań ludzkości. Termin
filozofia — wedle źródłosłowu greckiego —
oznacza «umiłowanie mądrości». Istotnie,
filozofia narodziła się i rozwinęła w epoce, gdy
człowiek zaczął sobie stawiać pytania o przy-
czynę i cel rzeczy.
5. Kościół ze swej strony wysoko ceni to dąże-
nie rozumu do osiągnięcia celów, które czynią
osobowe istnienie coraz bardziej godnym tego
miana. Widzi bowiem w filozofii drogę wiodącą
do poznania podstawowych prawd o życiu
człowieka. Zarazem uznaje filozofię za nie-
odzowne narzędzie, pomagające głębiej rozu-
mieć wiarę i przekazywać prawdę Ewangelii
tym, którzy jeszcze jej nie znają.
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    
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   Na progu Adwentu liturgia nawiązuje do obietnic mesjańskich, które Izraelici, lud 
Bożego wybrania, otrzymywali za pośrednictwem proroków. Jeden z nich, Jere-
miasz, żyjący na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem, zapowiada spełnie-
nie się obietnicy związanej z Dawidem i jego potomkiem, który „będzie wymierzać 
prawo i sprawiedliwość na ziemi”. Zaprowadzanie sprawiedliwości to jeden z naj-
ważniejszych znaków czasów mesjańskich. Wyznając, że Mesjasz w osobie Je-
zusa z Nazaretu już przyszedł, chrześcijanie są zobowiązani do współudziału         
w urzeczywistnianiu trwałej sprawiedliwości. Jej zaprowadzaniu towarzyszą wier-
ność świętej woli Boga i świadomość, że „Pan naszą sprawiedliwością”. 

Za psalmistą wołamy: „Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę”. Budowanie 
sprawiedliwego świata nie jest dziełem wyłącznie ludzkim, lecz rezultatem 
współpracy z Bogiem.

Nie ma innej właściwej drogi życia chrześcijańskiego niż wzrastanie w niena-
gannej świętości. W Pierwszym Liście do Tesaloniczan – najstarszym piśmie No-

wego Testamentu, starszym niż cztery kano-
niczne Ewangelie, św. Paweł podkreśla konie-
czność ustawicznej czujności oraz troski o da-
ry duchowe otrzymane od Boga. Niezbędna 
jest poprawna znajomość zasad wiary i norm 
moralnych określających życie i postępowanie 
chrześcijan, bo tylko wtedy mogą być właści-
wie przestrzegane. Wzrost wyznawców Chry-
stusa dokonuje się na dwa sposoby: przez 
wzrost liczebny i postęp we wzajemnej miło-
ści. Jedno i drugie ma ukierunkowanie escha-
tologiczne. Okres Adwentu stanowi więc spo-
iwo między nadzieją biblijnego Izraela spełnio-
ną w narodzinach Chrystusa oraz nadzieją 
Kościoła, która ma się spełnić w Jego powtó-
rnym przyjściu.

2

szcza Eucharystia, sprzyja utwierdzaniu wier-
nych w świętości. Eschatologiczna nadzieja 
motywuje i uzdalnia do takiego sposobu ży-
cia, któremu obce są obżarstwo, pijaństwo i 
troski doczesne usypiające i osłabiające po-
trzebę czujności. Oczekiwanie na powtórne 
przyjście Chrystusa ma iść w parze z rachun-
kiem sumienia, postanowieniem poprawy i 
ustawicznym wzrostem duchowym. Temu ce-
lowi służą dobrze przeżywane adwentowe 
rekolekcje i dni skupienia.

Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski 
Niedziela Ogólnopolska 48/2018, str. 33

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/140241/nd/    

Grzechem Adama 
ludzie uwikłani

1. Grzechem Adama ludzie uwikłani
Wygnani z raju wołali z otchłani;
"Spuście niebiosa, deszcz na ziemskie niwy
I niech z obłoków zstąpi Sprawiedliwy".
2. Błąkał się człowiek wśród okropnej nocy,
Bolał i nikt go nie wspomógł w niemocy,
Póki nie przyszła wiekami żądana
Z judzkiej krainy Dziewica wybrana
3. Ona pokorą i oczy skromnymi
Boga samego ściągnęła ku ziemi;
Że, którego świat nie objął wielkości,
Tego dziewicze zamknęły wnętrzności
4. Nie naszą jaką zasługą ściągniony;
miłość Go sama wiodła w ziemskie strony;
wziął ciało ludzkie, w nim ból, niedostatki,
zbratał się z nami, był Synem u Matki.
5. Dajmy Mu za to dzięki, ludu wierny,
że kochając nas, był nam miłosierny,
i wznosząc ręce ku niebu jasnemu,
śpiewajmy chwałę Bogu najwyższemu.

Oto Pan przychodzi...

Czytanie fragmentu Ewangelii według św. 
Łukasza poprzedza wspólne wołanie: „Okaż 
nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie”. 
Wyraża niezachwianą nadzieję na nowy zba-
wczy czyn Boga, zapowiadany przez Jezusa 
na krótko przed Jego męką i śmiercią. Towa-
rzyszyć mu będą niezwykłe zjawiska kosmi-
czne i lęk przed sprawiedliwym sądem Bo-
żym. Przerażenie nie dotyczy jednak tych, któ-
rzy wyznając Jezusa Chrystusa i żyjąc zgo-
dnie z Ewangelią, rozpoznają w Nim Pana i 
Zbawiciela świata. Jezus zapewnia swoich 
uczniów: „gdy się to dziać zacznie, nabierzcie 
ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się 
wasze odkupienie”. Przypominając historię 
zbawienia, która wciąż trwa, liturgia, zwła-

Adwent 2021
   Encyklika Jana Pawła II Fides et ratio (Wiara i rozum). Encyklika Jana Pawła II ogłoszona 14 września 1998 r. "Wiara i rozum - pisze 
autor - są jak dwa skrzydła unoszące człowieka ku kontemplacji prawdy". Papież wskazuje na relacje między wiarą a rozumem z 
punktu widzenia Kościoła i podkreśla, że nie muszą one się wzajemnie zwalczać, ale uzupełniać. Wiara nadaje ludzkiej egzystencji 
sens, ukazuje jej przyczynę i cel. Natomiast rozum sprawia, że wiara jest dojrzała i ugruntowana. Zarówno rozum, jak i wiara 
pochodzą od Boga, dlatego nie może być między nimi konfliktu. 

Wiara i rozum.

 O

Boga przez człowieka nadaje pełny kształt 
wszelkiemu innemu prawdziwemu poznaniu 
sensu własnego istnienia, które ludzki umysł 
jest w stanie osiągnąć.
9. Sobór Watykański I naucza zatem, że pra-
wda poznana w drodze refleksji filozoficznej
oraz prawda Objawienia ani nie są tożsame,
ani też jedna nie czyni zbyteczną drugiej:
«Istnieje podwójny porządek poznania, róż-
niący się nie tylko źródłem, ale i przedmio-
tem. Różni się źródłem, bo w pierwszym
przypadku poznajemy przy pomocy natural-
nego rozumu, a w drugim przy pomocy wia-
ry. Różni się przedmiotem, bo oprócz pra-
wdy, do której może dojść rozum naturalny,
przedłożone nam są również do wierzenia
tajemnice zakryte w Bogu: nie można ich po-
znać bez Objawienia Bożego»7. Wiara, która
opiera się na świadectwie Boga i korzysta
z nadprzyrodzonej pomocy łaski,  rzeczywiś-

cie należy do innego porządku niż poznanie 
filozoficzne. To ostatnie opiera się bowiem na 
postrzeganiu zmysłowym i na doświadczeniu, 
a jedynym światłem jest dla niego rozum. 
11. Tak więc Objawienie Boże wpisuje się
w czas i historię. Wcielenie Jezusa Chrystusa
następuje wręcz w «pełni czasów» (por. Ga 4,
4). Po upływie dwóch tysięcy lat od tego wy-
darzenia czuję się zobowiązany, aby stano-
wczo potwierdzić, że «w chrześcijaństwie
czas ma podstawowe znaczenie»9. To w nim
bowiem ukazuje się w pełnym świetle całe
dzieło stworzenia i zbawienia, nade wszystko
zaś objawia się fakt, że dzięki wcieleniu Syna
Bożego już od tej chwili dane nam jest prze-
żywać i przeczuwać to, co dokona się w pełni
czasów (por. Hbr 1, 2).

      Cd. w następnym numerze Klimatów
Fragmenty Encykliki JPII Fides et ratio

   16 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprezen-
towan 9 tomów pro memoria, także specjalny tom wydany w roku beatyfikacji bł. Stefana 
Wyszyńskiego pt. „Kardynał Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński i warszawski.             
W roku beatyfikacji” pod redakcją naukową dr Ewy K. Czaczkowskiej i dr. Edgara Sukien-
nika
   Zaplanowano, że w ciągu 5-7 lat zostanie wydana cała seria – 27 tomów – zapisków pry-
masa Stefana Wyszyńskiego "Pro memoria". Jest to dzieło, na które składają się tysiące 
notatek Prymasa Tysiąclecia sporządzonych od 1948 do 1981 roku. Do tej pory wydano
dziewięć pierwszych tomów, które obejmują zapiski od 1948 do 1962 roku. Notatki ks. 
kard. Wyszyńskiego dotyczące Wilanowa zostały wydrukowane w specjalnym 
numerze Klimatów św. Anny nr 653 str. 11-12. 
  "Przez ponad 30 lat,  prymas Stefan Wyszyński codziennie prowadził zapiski, które zatytu-
łował Pro memoria. Pisał więc „dla pamięci”, by zachować od zapomnienia to, co ważne. 
Prowadził dziennik od października 1948 roku do maja 1981 roku. Ostatnia notatkę spo-
rządził  12 maja 1981 roku, na dwa tygodnie przed śmiercią.
   Prymas robił zapiski najczęściej następnego dnia rano, ale pisał także w ciągu dnia. Pisał 
nie tylko o wydarzeniach dnia codziennego – spotkaniach, rozmowach, podróżach – ale 
także notował swoje refleksje, obserwacje, opinie. Dziennik Pro memoria jest więc 
niezwykle cennym świadectwem życia kard. Stefana Wyszyńskiego, ale także źródłem 
informacji o Kościele i Polsce z lat 1948-1981".

 W przyszłym roku do druku będzie przygotowywany tom zapisków z lat 70. 
   “Kard. Wyszyński robił notatki z myślą o przyszłych pokoleniach, stąd starał się dokładnie 
opisywać okoliczności, identyfikować osoby, z którymi się spotykał, podawać materię roz-
mów, ale także i zapisywać pewne przesłanie, przemyślenia” – wyjaśnił bp Kopiec. podczas 
prezentacji "Pro memoria " na UKSW.
   "31 teczek notatek prymasa Wyszyńskiego znajduje się obecnie w Archiwum Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. Część z nich została przekazana osobiście przez Prymasa, reszta trafiła 
tam już po jego śmierci. Zapiski z lat 1970, 1971, 1972 i 1974 zachowały się tylko w 
maszynopi-sie. – Pro memoria to głos świadka bezpośredniego, który tak widział świat – 
podkreślił ks. prof. Bogdan Czyżewski z archidiecezji gnieźnieńskiej.
Źródło: 
https://archwwa.pl/aktualnosci/pro-memoria-w-roku-beatyfikacji-bl-stefana-wyszynskiego-
prezentacja-na-uksw/

"Pro memoria"
zapiski bł. Stefana Wyszyńskiego. 

Oto Pan Bóg przyjdzie
Z rzeszą Świętych nam przybędzie,
Światłość wielka w dzień ów będzie.

Alleluja! Alleluja!

Adwentowe pieśni to jedna z najstarszych tradycji Kościoła. W każdej z nich jest zawarta tęs-
knota za Zbawicielem, za Jego łaską.

Rok kościelny rozpoczyna się Adwentem, 
który jest czasem przygotowania na przyjście 
Pana, na Boże Narodzenie. Nazwa „Roraty” 
pochodzi od pierwszych słów adwentowej 
mszy o Matce Bożej Rorate caeli, tj. Spuśćcie 
rosę, niebiosa.

Spośród najdawniejszych śpiewów adwento-
wych warto wymienić Hymn św. Ambrożego 
Creator alme czyli Stworzycielu gwiazd świe-
cących i Veni redemptor gentium czyli Przyjdź, 
o zbawienie pogańskie, obydwa pochodzą       
z IV wieku i są określane jako „starożytne”,       
a także antyfonę Alma, czyli Matko Odkupicie-
la, ułożoną przez Hermanusa Contractusa        
w XI wieku, z tekstem polskim z XIII wieku.

Z XV wieku pochodzi Ave hierarchia, zacho-
wana w dawnych rękopisach, czyli Zdrowaś 
bądź Maryja, niebieska lilija. Wiek XVI przy-
nosi antyfonę Ecce Dominus veniet, czyli Oto 
Pan Bóg przyjdzie, następnie pieśń Boże wie-
czny, Boże żywy, Odkupicielu prawdziwy, a 
także Po upadku człowieka grzesznego. Wiek 
XVII pozostawił nam pieśni: Creator alme side-
rum, czyli Głos wdzięczny z nieba wychodzi, 
dostojny Hejnał wszyscy zaśpiewajmy, bardzo 
popularny do dziś Archanioł Boży Gabryjel, 
staniątecką Ave maris stella czyli Gwiazdo 
morza głębokiego, a także Urząd zbawienia 
ludzkiego.

Pieśni adwentowe 
przygotowują nas 

na przyjście Zbawiciela
Wspomnieć jeszcze trzeba siedem antyfon 

adwentowych O sapientia, czyli Mądrości, któ-
ra z ust Bożych wypływasz; opartą na łaciń-
skim śpiewie adwentowym Rorate caeli desu-
per pieśń Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, 
z XVIII wieku; popularną do dziś Spuśćcie 
nam na ziemskie niwy, wreszcie pieśń do słów 
poety Franciszka Karpińskiego Grzechem 
Adama ludzie uwikłani.

   Trzeba przyznać, że w porównaniu z innymi 
okresami roku kościelnego, adwentowych 
śpiewów nie ma zbyt wiele.

Kończę ten skromny wybór śpiewem bene-
dyktynów tynieckich, który zaczerpnąłem ze 
zbioru Exsultate Deo, (wydawnictwo Fundacji 
„Światło-Życie”, Katowice 1998 r.) W tym 
świętym czasie oczekiwania równajmy ścieżki 
naszego życia, by Pan nas zastał przygoto-
wanych na swoje przyjście.

Andrzej Szypuła
Niedziela rzeszowska 51/2020, str. I

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/151362/nd/Oto-
Pan-przychodzi

Objawienie mądrości Bożej

7. U podstaw wszelkiej refleksji, jaką podejmu-
je Kościół, leży jego przeświadczenie, że zo-
stało mu powierzone orędzie, które bierze po-
czątek z samego Boga (por. 2 Kor 4, 1-2).
Wiedzy, którą pragnie przekazać człowiekowi,
Kościół nie uzyskał w drodze samodzielnych
przemyśleń, choćby najwznioślejszych, ale
dzięki przyjęciu z wiarą słowa Bożego (por. 1
Tes 2, 13). U początków naszej wiary znajduje
się spotkanie, jedyne w swoim rodzaju, które
oznaczało odsłonięcie tajemnicy przez wieki
ukrytej (por. 1 Kor 2, 7; Rz 16, 25-26), teraz
jednak objawionej: «Spodobało się Bogu           
w swej dobroci i mądrości objawić siebie
samego i ujawnić nam tajemnicę woli swojej
(por. Ef 1, 9), dzięki której przez Chrystusa,
Słowo Wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca
w Duchu Świętym i stają się uczestnikami
Boskiej natury»5. Bóg wystąpił z tą całkowicie
bezinteresowną inicjatywą, aby dotrzeć do
ludzkości i zbawić ją. Bóg jest źródłem miłości i
dlatego pragnie być poznany, zaś poznanie

https://www.niedziela.pl/artykul/140241/nd/
https://archwwa.pl/aktualnosci/pro-memoria-w-roku-beatyfikacji-bl-stefana-wyszynskiego-prezentacja-na-uksw/
https://archwwa.pl/aktualnosci/pro-memoria-w-roku-beatyfikacji-bl-stefana-wyszynskiego-prezentacja-na-uksw/
https://archwwa.pl/aktualnosci/pro-memoria-w-roku-beatyfikacji-bl-stefana-wyszynskiego-prezentacja-na-uksw/
https://www.niedziela.pl/artykul/151362/nd/Oto-Pan-przychodzi
https://www.niedziela.pl/artykul/151362/nd/Oto-Pan-przychodzi


Msza święta wotywna 

 godz. 12.00. Msza św. wotywna          

Po Mszy, przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem 

odmówimy jedną część różańca, 
po czym podejmiemy piętnasto-

minutowe rozważanie w ciszy, nad 
wskazaną tajemnicą różańca świętego.

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA

2 grudnia 2021 r. godz. 17.00
Msza Święta wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie  
w intencji kapłanów z naszej parafii, 
a po mszy odmawiamy Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. 

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

4 grudnia_2021 r.  godz. 7.00  

PIERWSZY PIĄTEK 
MIESIĄCA 

3 grudnia_2021 r.           

o Najśw. Sercu Pana Jezusa
godz. 18.00 Msza św. z intencją 
wynagradzającą Bożemu Sercu. 

Po mszy św.  wspólnota Odnowy  
Duchu Świętym wraz z Kapłanem, 

poprowadzi nabożeństwo 
pierwszopiątkowe.

o Niepokalanym Sercu NMP,

Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczyna-
my nowy rok liturgiczny. Adwent to czas 
oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, 
które przeżywamy w liturgii świąt Bożego 
Narodzenia. Jest to także czas przygoto-
wania na powtórne przyjście Zbawiciela 
na końcu czasu. Liturgicznym znakiem 
oczekiwania jest poranna Msza św. zwa-
na Roratami. W naszym kościele Msza 
św. roratnia odprawiana będzie codzien-
nie o godz. 7.00. Dzieci zapraszamy na 
godz. 7.00. w każdy poniedziałek i środę 
Adwentu.
W tym tygodniu przypada I czwartek,            
I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek,     
2 grudnia, Msza św. wotywna o Chrystu-
sie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie         
o godz. 17.00, a po Mszy św. koronka
do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu,             
w sposób szczególny, modlimy się o po-
wołania kapłańskie i zakonne. W piątek,
3 grudnia, Msza św. wotywna o Najśw.
Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00. Z sa-
kramentu pokuty i pojednania można
będzie skorzystać rano i od godz. 16.00.
Pragniemy również odwiedzić chorych i
osoby w podeszłym wieku. Imiona i naz-
wiska oraz adresy osób pragnących sko-
rzystać z sakramentu pokuty i pojednania
oraz przyjąć Najświętszy Sakrament pro-
simy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii
parafialnej. W sobotę, 4 grudnia, o godz.
7.00. zostanie odprawiona Msza św. wot-
ywna o Niepokalanym Sercu NMP. Po
Mszy, przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem odmówimy jedną część
różańca, po czym podejmiemy piętnasto-
minutowe rozważanie w ciszy, nad wska-
zaną tajemnicą różańca świętego.
W pierwszy piątek miesiąca, po Mszy Św. 
o godz. 18.00. zostanie odprawione,
przed Najświętszym Sakramentem, Na-
bożeństwo Pierwszopiątkowe, prowadzo-
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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.

L I T U R G I A S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

1

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 
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K O M E N T A R Z

Dlaczego w Adwencie – okresie, w któ-
rym przygotowujemy się na przeżycie ta-
jemnicy Bożego wcielenia, przyjścia na 
świat Syna Bożego, czytamy fragmenty 
Ewangelii dotyczące końca świata

Znajdziemy zapewne wiele odpowiedzi 
na to pytanie. Dla mnie osobiście jedna 
jest szczególnie znacząca: w ubóstwie 
sceny narodzenia Syna Bożego, odbija się 
jak w zwierciadle Jego ostateczny triumf; 
w pokorze Syna Człowieczego - chwała 
Króla wszechświata. Oto cała prawda         
o naszym zbawieniu.

ne przez Wspólnotę  Odnowy w Duchu 
Świętym. Zapraszamy wszystkich Para-
fian do wspólnej  modlitwy. 
Z piątku, 3 grudnia na sobotę, 4 grudnia 
w naszej parafii odbędzie się czwarta Noc-
na Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w ciszy, w intencji "Powstrzymania abor-
cji". Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30                 
a zakończy o godz. 7.00. Serdecznie za-
praszamy parafian do modlitwy, w dogo-
dnej dla siebie porze. Więcej informacji na 
stronie internetowej naszej parafii i face-
booku.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego w Warsza-
wie.
W następną niedzielę, 5 grudnia br., przy-
pada Dzień modlitwy i pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. Tego dnia prze-
prowadzimy przed kościołem zbiórkę ofiar 
do puszek. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 
- we wtorek, 30 listopada, święto św. An-
drzeja, Apostoła.
- w piątek, 3 grudnia, wspomnienie św.
Franciszka Ksawerego, kapłana.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.
W zeszłą niedzielę zebraliśmy 2380 PLN 
na pomoc w czasie kryzysu migracyjnego. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy serde-
czne Bóg zapłać. Módlmy się o pokój na 
wschodniej granicy Polski, za wszystkich 
migrantów tam przebywających, za mie-
szkańców tych okolic, za służby państwo-
we, w tym Straż Graniczną, wojsko i poli-
cję, za polityków, Polaków i Białorusinów.

6.

Na koniec, bracia, prosimy was i 
napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z 
tym, co od nas przejęliście o sposobie 
postępowania i podobania się Bogu – jak 
już zresztą postępujecie – stawajcie się 
coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, 
jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana 
Jezusa.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Ps 85 (84), 8

Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje 
zbawienie.

EWANGELIA  
Łk 21, 25-28. 34-36

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą 
znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na 
ziemi trwoga narodów bezradnych wobec hu-
ku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą 
ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagraża-
jących ziemi. Albowiem moce niebios zostaną 
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowiecze-
go, 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 obżar-
stwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten 
dzień nie spadł na was znienacka jak po-
trzask. 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 nastą-
pić, i stanąć przed Synem Człowieczym».    

Oto słowo Pańskie

14.11.2021 - 12.12.2021 

Módlmy się 
za dusze w czyśćcu cierpiące, 

aby weszły
do chwały nieba.

PIERWSZE CZYTANIE
Jr 33, 14-16

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza: Tak 
mówi Pan: «Oto nadchodzą dni, kiedy wypeł-
nię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem 
domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.  
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę 
Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie
wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a 
Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś 
jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą 
sprawiedliwością».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według 
swych pouczeń, * 
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Dobry jest Pan i łaskawy, * 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
uczy ubogich dróg swoich.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i 
pełne łaski * 
dla strzegących Jego praw i przymierza. 
Bóg powierza swe zamiary swoim 
czcicielom * 
i objawia im swoje przymierze.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tes 3, 12 – 4, 2

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tesaloniczan: Bracia: Pan niech 
pomnoży was liczebnie i niech spotęguje mi-
łość waszą nawzajem do siebie i do wszy-
stkich, jaką i my mamy dla was; aby serca 
wasze utwierdzone zostały w nienagannej 
świętości wobec Boga, ojca naszego, na 
przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze 
wszystkimi Jego świętymi.

CZWARTEK w godz.  

4.

7.

8.

W tym roku ze względu na pandemię nie 
będzie regularnej kolędy. Z wizytą dusz-
pasterską odwiedzimy rodziny, które wyra-
żą chęć przyjęcia księdza w swoim domu. 
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie             
w czasie pracy kancelarii parafialnej lub 
drogą e-mailową. 

9.

RORATY
codziennie o godz. 7.00

5 grudnia 2021r.
 Dzień modlitwy 

i pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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