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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.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 2, 1-5

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Widzenie 
Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jero-
zolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra 
świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczy-
cie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie 
narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i 
rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, 
do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy 
dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. 
Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – 
z Jeruzalem». On będzie rozjemcą pomiędzy 
ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy 
swe miecze przekują na lemiesze, a swoje 
włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi 
nie podniesie miecza, nie będą się więcej za-
prawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, 
postępujmy w światłości Pańskiej!

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * 
«Pójdziemy do domu Pana». 
Już stoją nasze stopy * 
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, * 
aby zgodnie z prawem izraela wielbić imię 
Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, * 
trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem: * 
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. 
Niech pokój panuje w twych murach, * 
a pomyślność w twoich pałacach.

Ze względu na moich braci i przyjaciół * 
będę wołał: «Pokój z tobą!» 
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, * 
modlę się o dobro dla ciebie. 

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 13, 11-14

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: 
teraz nadeszła dla was godzina powstania ze 
snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas 
niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. 
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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 ocze-
kiwania jest poranna Msza św. zwana 
Roratami. W naszym kościele Msza św. 
roratnia odprawiana będzie codziennie              
o godz. 7.00. Dzieci zapraszamy na godz.
7.00. w każdy poniedziałek i środę Adwen-
tu. W każdą sobotę, po Mszy św. roratniej
zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na
śniadania w dzwonnicy.
Dziś o godz. 14.15. przy ul. Sytej 103 zo-
stanie poświęcona odrestaurowana kapli-
czka z 1915 roku z Matką Bożą z Lourdes. 
Serdecznie zapraszamy. Składamy rów-
nież serdeczne Bóg zapałać osobom, które 
podjęły się renowacji a pragną pozostać 
anonimowe.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 1 grudnia, Msza św. wotywna 
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Ka-
płanie o godz. 17.00., a po Mszy św. koro-
nka do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu,
w sposób szczególny, modlimy się o powo-
łania kapłańskie i zakonne.
W piątek, 2 grudnia, Msza św. wotywna         
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz.
12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania
można będzie skorzystać rano i od godz.
16.00. Pragniemy również odwiedzić cho-
rych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i
nazwiska oraz adresy osób pragnących
skorzystać z sakramentu pokuty i pojedna-
nia oraz przyjąć Najświętszy Sakrament
prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kance-
larii parafialnej.      
W sobotę, 3 grudnia, o godz. 7.00. zosta-
nie odprawiona Msza św. wotywna Niepo-
kalanym Sercu NMP. Po Mszy, przed wy-
stawionym Najświętszym Sakramentem

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. 
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przy-
obleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przy-
zwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i 
pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w 
kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pa-
na Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zby-
tnio o ciało, dogadzając żądzom.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ps 85 (84), 8

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

EWANGELIA 
Mt 24, 37-44

Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza: Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyj-
ściem Syna Człowieczego. Albowiem jak
w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i 
za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe 
wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przy-
szedł potop i pochłonął wszystkich, tak rów-
nież będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie 
wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na 
żarnach: jedna będzie wzięta, druga zosta-
wiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w któ-
rym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiej-
cie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze 
nocy nadejdzie 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».

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

   Zwróćmy uwagę jak Jezus charakteryzuje 
postawę ludzi przed potopem: „jedli i pili, że-
nili się i za mąż wydawali”. Możemy powie-
dzieć, że tak przecież wygląda ludzkie życie, 
oczywiście w znacznym uproszczeniu. A 
gdzieś w tle Noe buduje Arkę, aby ocalić 
niektórych przed klęską, która jest skutkiem 
ludzkiego grzechu. Na czym zatem polegał 
błąd tych pozostałych? Właśnie na tym, że 
nie widzieli świata wokół siebie – Noego, któ-
ry widział przyszłość i do niej się przygotowy-
wał. Ktoś może powiedzieć, że to niesprawie-
dliwe. Każdy z nas jest różny, posiada różne 
zdolności, obdarowany jest inną wrażliwością 
i postrzeganiem rzeczywistości. To prawda, 
dlatego Jezus poucza nas, abyśmy byli czuj-
ni. Byśmy kształtowali w sobie umiejętność 
przewidywania skutków naszego działania.

−− RORATY
codziennie o godz. 7.00

listopada (pierwszej niedzieli adwentu) będą 
rozprowadzane świece. Uzyskane środki 
finansowe Caritas przeznacza na całoro-
czne dożywianie dzieci w szkołach, przed-
szkolach i świetlicach, na pomoc edukacyj-
ną oraz na letni i zimowy wypoczynek. Tra-
dycyjnie już nasza parafia włącza się w ak-
cję rozprowadzania świec. Zapalmy te świe-
ce w domach w Wigilię Bożego Narodzenia. 
Można je postawić na stół świąteczny, po-
darować rodzinie czy znajomym lub zapalić 
na grobach bliskich. Zachęcamy wszystkich 
Parafian do nabywania świec.
Opłatki i sianko na stół wigilijny można na-
być przed kościołem, po każdej Mszy św. 
Ofiary składane przy tej okazji przeznaczo-
ne są na sfinansowanie bieżących remon-
tów. Ostatnio udało nam się wyremontować 
elewację dzwonnicy i ogrodzenie terenu, na 
którym znajdują się budynki parafialne.
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w listopadzie 
w intencji: o łaskę nieba dla dusz w czyśćcu 
cierpiących. Modlitwę w kościele prowadzą 
poszczególne grupy parafialne: w ponie-
działek o godz. 16.30., we wtorek, środę i 
czwartek o godz. 18.30., w piątek o godzi-
nie 12.30., w sobotę o godz. 7.30.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego w Warsza-
wie.W następną niedzielę, 4 grudnia br., 
przypada Dzień modlitwy i pomocy materia-
lnej Kościołowi na Wschodzie. Tego dnia 
przeprowadzimy przed kościołem zbiórkę 
ofiar do puszek. 
W następną niedzielę, 4 grudnia, Wspólno-
ta Odnowy w Duchu Świętym poprowadzi 
kolejne Warsztaty Rodzinne. Na to adwen-
towe spotkanie zatytułowane "Aniele, pójdę 
z Tobą", zapraszamy wszystkie dzieci, które 
są ciekawe kim są aniołowie. Będziemy 
szukać śladów aniołów, dowiemy się więcej 
o Aniele Stróżu, a może nawet go przytuli-
my? Z pewnością nauczymy się nowych
piosenek i pobawimy plastycznie. Gorąco
zachęcamy do udziału.
Zapraszamy na kurs dla narzeczonych „Ra-
dość i Nadzieja”, który w naszej parafii roz-
pocznie się 8 marca 2023 roku. Szczegóło-
we informacje dotyczące kursu znajdują się 
na stronie internetowej parafii w zakładce 
sakramenty.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 
w środę, 30 listopada, święto św. Andrzeja, 
Apostoła,
w sobotę, 3 grudnia, wspomnienie św. Fra-
nciszka Ksawerego, kapłana.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.
Przed dzwonnicą trwa kiermasz soków i 
owoców na, który serdecznie zapraszamy.
(od Mszy św. o godz. 8.30).
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odmówimy jedną część różańca, po czym 
podejmiemy piętnastominutowe rozważa-
nie w ciszy, nad wskazaną tajemnicą ró-
żańca świętego.
W pierwszy piątek miesiąca, po Mszy św.      
o godz. 18.00. zostanie odprawione, przed
Najświętszym Sakramentem, Nabożeń-
stwo Pierwszopiątkowe prowadzone przez
Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym.
Zapraszamy wszystkich Parafian do wspól-
nej modlitwy. Nabożeństwo Wynagradza-
jące Bożemu Sercu, odprawiane jest cykli-
cznie w każdy pierwszy piątek miesiąca.
Z piątku, 2 grudnia na sobotę, 3 grudnia      
w naszej parafii odbędzie się czwarta No-
cna Adoracja Najświętszego Sakramentu    
w ciszy, w intencji "Powstrzymania aborcji". 
Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30., a 
zakończy o godz. 7.00. Serdecznie zapra-
szamy parafian do modlitwy, w dogodnej 
dla siebie porze. Więcej informacji na stro-
nie internetowej naszej parafii i facebooku.
Wzorem lat ubiegłych pragniemy zorga-
nizować dla dzieci uroczystość św. Mikołaja 
z rozdawaniem prezentów. Prosimy rodzi-
ców o przygotowanie prezentów dla swoich 
dzieci. Przy tej okazji wręczymy też preze-
nty dzieciom z rodzin wielodzietnych i po-
trzebujących wsparcia materialnego. Spot-
kanie z Mikołajem odbędzie się w środę, 6 
grudnia br., po Mszy św. o godz. 17.00.
W tym roku z regularną wizytą duszpaste-
rską pragniemy odwiedzić mieszkańców 
Wilanowa. Kolędę rozpoczniemy 7 grudnia. 
Nowych parafian lub tych którzy chcieliby 
po raz pierwszy zaprosić księdza, prosimy 
o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii
parafialnej. Plan kolędy jest dostępny na
stronie internetowej parafii oraz w gablotce 
przed kościołem.
Caritas Polska organizuje kampanię społe-
czną wspierającą najbiedniejsze dzieci - 
"Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom". We 
wszystkich kościołach w całej Polsce od 27 
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Ks. dr  Waldemar R. Macko 
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Św. Cecyli, patronki chórzystów,
muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych.

Z okazji święta patronalnego naszych organistów i chóru parafialnego w niedzielę 20 listopada 
br. podczas Mszy świętej o godz. 10.00 modliliśmy się w Ich intencji.
Chór parafialny i współpracujący z nim muzycy zapewnili oprawę muzyczną Eucharystii. W 
wykonaniu Chóru usłyszeliśmy części stałe mszy św. autorstwa J.H. Botora oraz nowe piękne 
pieśni. Chórzyści pod dyrekcją p. Natalii Knyziak przygotowują teraz repertuar na Boże 
Narodzenie.
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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.    

Znowu mamy Adwent (łac. advenio - przychodzić). Czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa na ziemię oraz na Boże Narodzenie. W tym 
oczekiwaniu mamy być aktywni, aby Jezus, gdy przyjdzie „zastał nas czuwających " na modlitwie i pełnych wdzięczności. Czas czterech niedziel 
Adwentu symbolizują kolejno zapalane świece:
• Pierwsza świeca jest świecą nadziei i oczekiwania - Świeca Proroków, fioletowa - symbolizuje proroków, którzy zapowiedzieli przyjście Me-

sjasza.
• Druga świeca jest świecą pokoju - Świeca Betlejem, fioletowa - na pamiątkę miejsca, w którym narodził się Zbawiciel.
• Trzecia świeca jest świecą radości - Świeca Pasterzy - przypomina pasterzy, którzy jako pierwsi ujrzeli Jezusa i ogłosili światu „radosną no-

winę”. Niedziela ta nosi nazwę Gaudete („Radujcie się”), dlatego świeca ma radosny, różowy kolor.
• Czwarta świeca zapalana jest jako ostatnia, to Świeca niłości - Świeca Aniołów, fioletowa - symbolizuje aniołów, którzy objawili się pasterzom 

w grocie betlejemskiej, ogłaszając im narodziny Dzieciątka Jezus.

bia, od 17 stycznia 1920 systematycznie zaj-
mowali kolejne tereny, aż dotarli do Bałtyku. 
Oficjalnym zwieńczeniem starań była uroczy-
sta ceremonia w Pucku 10 lutego 1920, gdy 
gen. Haller wrzucił w morskie wody obrączkę 
zaślubinową.
25 kwietnia 1920
Początek ofensywy polskiej na Kijów. Na 
mocy porozumienia z Symonem Petlurą, przy-
wódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej, Piłsud-
ski zdecydował się na uderzenie na Kijow-
szczyznę. Efektem miało być odrodzenie na 
tych ziemiach buforowego Państwa Ukraiń-
skiego pozostającego w sojuszu z Polską. 9 
maja 1920 roku Polacy i Ukraińcy zdobyli Ki-
jów. Nie udało się jednak rozbić bolszewickich 
armii operujących na froncie wschodnim.
26/27 maja 1920
Początek kontrofensywy sił bolszewickich 
na froncie ukraińskim i białoruskim. W wyniku 
ataku Polacy zostali zmuszeni do opuszczenia 
Kijowa, a następnie Galicji Wschodniej. Na 
Froncie Białoruskim siły polskie przełamane 
zostały przez 1 Armię Konną Siemona Budion-
nego i zmuszone do odwrotu.
10 lipca 1920
W trakcie konferencji w Spa premier Włady-
sław Grabski zgodził się na warunki podykto-
wane przez premiera Wielkiej Brytanii Davida 
Lloyd George’a. Za cenę pomocy ententy        
w wojnie z bolszewikami Polacy mieli wyrazić 
zgodę na ustanowienie granicy wschodniej na 
tzw. linii Curzona. Bez plebiscytu rozwiązana 
miała być też kwestia podziału Śląska Cie-
szyńskiego, Orawy i Spiszu. Większość teryto-
riów, w tym zamieszkałe przez Polaków tzw. 
Zaolzie, znalazło się w granicach Czechosło-
wacji.

16 lutego 1919
Zakończono działania zbrojne w Wielkopolsce. 
Wyzwolony przez powstańców obszar oddany 
został pod kontrolę Komisariatu Naczelnej Ra-
dy Ludowej. O dalszych losach Wielkopolski 
zdecydować miała konferencja pokojowa         
w Paryżu. 
28 czerwca 1919
Zawarty został traktat pokojowy w Wersalu.
Na jego mocy Polsce przyznane zostało Po-
morze Gdańskie bez Gdańska i Wielkopolska. 
Na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach odbyć 
się miały plebiscyty. Gdańsk zyskał status wol-
nego miasta. Konferencja pokojowa uznała po-
lską administrację tymczasową nad Galicją 
Wschodnią. Polska otrzymała na 25 lat man-
dat na zarządzanie prowincją przy zachowaniu 
jej autonomiczności. Po tym okresie w Galicji 
miał się odbyć plebiscyt.
16 sierpnia 1919
W reakcji na terror i fatalną sytuację ekonomi-
czną na Górnym Śląsku wybuchło powstanie 
przeciwko władzy niemieckiej (tzw. I powsta-
nie śląskie). Bunt stłumiony został 26 sierpnia. 
Duża część powstańców przekroczyła granicę 
szukając schronienia po polskiej stronie. Pod 
wpływem opinii międzynarodowej i w wyniku 
negocjacji z polskim rządem inicjatorów pow-
stania objęto amnestią i pozwolono im na po-
wrót na Śląsk.
10 lutego 1920
Zaślubiny Polski z morzem. Na mocy Trakta-
tu Wersalskiego w granicach Polski znalazła 
się część Pomorza, z dostępem do morza na 
odcinku około 140 km, a Gdańsk ogłoszono 
Wolnym Miastem. Polscy żołnierze, pod do-
wództwem Józefa Hallera, wkroczyli na Pomo-
rze. Zaczynając w okolicach Działdowa i Golu-

11 lipca 1920
Odbył się plebiscyt na Warmii i Mazurach.     
Z powodu między innymi trwającej ofensywy 
bolszewickiej i niepewności związanej z przy-
szłością istnienia Państwa Polskiego, referen-
dum zostało przez Polskę przegrane. Warmia 
i Mazury, oprócz nielicznych pogranicznych 
wsi, pozostały częścią Niemiec.
24 lipca 1920 
W miejsce rządu Grabskiego, który podał się 
do dymisji powołano nowy gabinet wspierany 
przez szeroką koalicję. Na czele rządu stanął 
Wincenty Witos, a tekę wicepremiera objął 
Ignacy Daszyński. Taki skład rządu miał za-
chęcić chłopów i robotników do walki prze-
ciwko bolszewikom.
13-25 sierpnia 1920
Trwała tzw. bitwa warszawska. W jej wyniku 
Polakom udało się powstrzymać ofensywę 
bolszewików i ruszyć do kontrofensywy. Pol-
ska armia odniosła sukces nie tylko dzięki 
bohaterskiej postawie obrońców stolicy oraz 
geniuszowi wojennemu Józefa Piłsudskiego i 
jego sztabu, lecz także dzięki oddziałom bro-
niącym w tym czasie Lwowa. Obrona Lwowa 
umożliwiła skuteczne rozwinięcie kontrofensy-
wy znad rzeki Wieprz i rozbicie sił rosyjskich.
19-25 sierpnia 1920
II powstanie śląskie. Jego bezpośrednią 
przyczyną był wzrost nastrojów antypolskich 
na Górnym Śląsku: wzmożenie terroru, napa-
ści na polskich działaczy i rozbijanie polskich 
wieców. W efekcie buntu Międzysojusznicza 
Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym 
Śląsku nakazała rozwiązać niemiecką Sicher-
heitspolizei, na jej miejsce wprowadzając pol-
sko-niemieckie oddziały policji plebiscytowej.
17 marca 1921
Sejm Ustawodawczy uchwalił konstytucję 
marcową. Ustawa zasadnicza regulująca 
ustrój państwa stanowiła fundament ustrojowy 
aż do 1935 roku. Zgodnie z jej postanowienia-
mi Polska była republiką z systemem demo-
kracji parlamentarnej i trójpodziałem władzy. 
Władzę ustawodawczą sprawował dwuizbowy 
parlament złożony z Sejmu i Senatu, wykona-
wczą – rząd i wybierany przez Zgromadzenie 
Narodowe (połączone izby Sejmu i Senatu) 
Prezydent, sądowniczą zaś niezależne sądy i 
trybunały.
18 marca 1921
Podpisano traktat w Rydze kończący wojnę 
polsko-bolszewicką. Polska granica wscho-
dnia w dużej mierze pokrywała się z granicą II 
rozbioru, z korektą na rzecz Polski w postaci 
Wołynia i ziemi pińskiej.
3 maja 1921
Wobec braku porozumienia związanego z 
plebiscytem na Górnym Śląsku wybuchło 
trzecie powstanie. W jego wyniku Komisja 
Międzysojusznicza zdecydowała się na korzy-
stniejsze dla Polski rozwiązanie. Postanowio-
no, że Polska otrzyma wschodnią, dobrze 
uprzemysłowioną część spornego terenu - 1/3 
terytorium Górnego Śląska, do Polski trafiło 
ponad 75% kopalni węgla i blisko 50% hut.

Autor: dr Sebastian Adamkiewicz

Od XIX wieku świece umieszczane są na wieńcu adwentowym i symbolizują cztery tygo-
dnie adwentu wskazując na najważniejsze etapy historii zbawienia. Zapalane kolejno w ka-
żdą niedzielę wskazują na upływ czasu, skracając czas oczekiwania na Boże Narodzenie.
Do tego czasu świece umieszczano głównie w oknie, aby cieszyć ich blaskiem wszystkich 
wokół i rozjaśnić świat ich przyjemnym, ciepłym światłem. Okrągły kształt wieńca adwento-
wego jest symbolem jedności i wieczności. Materiał używany do produkcji wieńców to 
głównie zielone gałązki świerkowe lub sosnowe są symbolem wiecznego życia i znakiem 
nadziei: na świat ma przyjść Mesjasz, który pokona ciemność, zło i śmierć. Z kolei słomiana 
podstawa zwinięta w krąg symbolizuje wieczność. Czerwone wstążki zawiązywane na 
wieńcu symbolizują miłość Boga, która najpełniej objawia się w narodzeniu Syna Bożego, 
który stał się człowiekiem. Fioletowe wstążki są znakiem pokuty i nawrócenia w oczekiwaniu 
na przyjście Mesjasza.
Według dawnych zwyczajów, o których już dziś zapomniano, w środku wieńca można po-
stawić kolejną, piątą świecę. Ma mieć biały kolor i ma zostać zapalona w Boże Narodzenie. 
Symbolizuje urodzenie małego Jezusa.

Opracowanie Elżbieta Wrotek

Od 20 listopada br. 
w naszym kościele są już  

relikwie świętego Ojca Pio.

Kalendarium niepodległościowe – cd.
26 grudnia 1918

Do Poznania przybył przedstawiciel Komitetu 
Narodowego Polskiego Ignacy Paderewski. 
Został entuzjastycznie przywitany przez tłu-
my Polaków. Dzień później w Wielkopolsce 
wybuchło powstanie przeciwko władzy nie-
mieckiej. Wizyta Paderewskiego była iskrą, 
która roznieciła nastroje patriotyczne i dopro-
wadziła do wybuchu rewolty.
16 stycznia 1919
Do dymisji podał się rząd Jędrzeja Moracze-
wskiego. W wyniku porozumienia z Józefem 
Piłsudskim powołany został rząd z popie-
ranym przez endecję i ludowców Ignacym 
Paderewskim na czele. Dzięki tej nominacji 
udało się stworzyć rząd popierany przez głó-
wne siły polityczne. Nowa Rada Ministrów 
zostaje również uznana przez Komitet Na-
rodowy Polski, a za nim przez ententę. Pol-
ska zostaje oficjalnie uznana za państwo 
niepodległe.

Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci - 
siostra Rafaela –  tel. 722 362 433, 
Różaniec Rodziców za Dzieci 
– tel. 501 433 010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grze-
chy własne i w rodzinie 
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

Znajdują się w Kaplicy św. Anny.

Z okazji wprowadzenia relikwii 
na wszystkich Mszach świętych kazania na 

temat: „Ojciec Pio jako dar Opatrzności Bożej 
dla zbawienia dusz ludzkich, w trudnych 

dzisiejszych czasach” wygłosił o. Józef Maria 
Zderkiewicz ze Zgromadzenia Apostołów 

Jezusa Ukrzyżowanego. 

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca
od 13.11.2022 do 11.12.2022
Módlmy się za pośrednictwem 

Matki Nieustającej pomocy
za dusze w Czyśćcu cierpiące, 

niech Jezus Chrystus zmiłuje się nad nimi.

Kontakty do parafialnych 
wspólnot różańcowych:

Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,

Adwent 2022

23 stycznia 1919
Władze czeskie wydały rozkaz ataku na teren 
Śląska Cieszyńskiego. Rozpoczęła się woj-
na polsko-czechosłowacka o pogranicze 
śląskie. Ofensywa czeska powstrzymana zo-
stała 31 stycznia w wyniku nierozstrzygniętej 
bitwy pod Skoczowem. O dalszych losach 
Śląska Cieszyńskiego zdecydować miała 
konferencja w Paryżu.
26 stycznia 1919
Odbyły się wybory do Sejmu Ustawodaw-
czego. Sejm wybrany został w wyborach 
pięcioprzymiotnikowych – powszechnych, 
równych, tajnych, bezpośrednich i proporcjo-
nalnych. Ordynacja usankcjonowała też pra-
wa wyborcze dla kobiet. Elekcja skończyła 
się wielkim sukcesem narodowej demokracji, 
która uzyskała blisko 36% mandatów. Wynik 
poniżej oczekiwań zdobyli socjaliści (9%). 
Ważnymi siłami politycznymi okazały się par-
tie chłopskie. Centrystyczny PSL „Piast” zdo-
był 12% mandatów, zaś centrolewicowe PSL 
„Wyzwolenie” 15%.
14 lutego 1919
W miejscowości Mosty niedaleko Szczuczy-
na polskie wojska starły się z nacierającymi 
ze wschodu oddziałami Armii Czerwonej. Bit-
wa uznawana jest za formalny początek woj-
ny polsko-bolszewickiej o kontrolę nad Kre-
sami Wschodnimi. W planach bolszewików 
było przeniesienie rewolucji na zachód Euro-
py, jednak na ich drodze stanęło nowopow-
stałe Państwo Polskie.

18 stycznia 1919
Rozpoczęła się konferencja pokojowa w Pa-
ryżu. W jej ramach 27 zwycięskich państw 
ustalić miało powojenny ład w Europie. Waż-
ną kwestią było uzgodnienie granic nowopo-
wstałych krajów, w tym Polski. Najpoważniej-
szym wyzwaniem dla uczestników konfere-
ncji było wyznaczenie granicy polsko-niemie-
ckiej. Spornymi terenami były przede wszy-
stkim Górny Śląsk, Wielkopolska, Kujawy i 
Pomorze Gdańskie, a także Warmia i Mazu-
ry. Reprezentantami Polski w Paryżu byli Ro-
man Dmowski i Ignacy Paderewski.

Żródło: 
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-
niepodleglosciowe/
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Św. Cecyli, patronki chórzystów,
muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych.

Z okazji święta patronalnego naszych organistów i chóru parafialnego w niedzielę 20 listopada 
br. podczas Mszy świętej o godz. 10.00 modliliśmy się w Ich intencji.
Chór parafialny i współpracujący z nim muzycy zapewnili oprawę muzyczną Eucharystii. W 
wykonaniu Chóru usłyszeliśmy części stałe mszy św. autorstwa J.H. Botora oraz nowe piękne 
pieśni. Chórzyści pod dyrekcją p. Natalii Knyziak przygotowują teraz repertuar na Boże 
Narodzenie.
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radości.

o powołania kapłańskie. 
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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.    

Znowu mamy Adwent (łac. advenio - przychodzić). Czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa na ziemię oraz na Boże Narodzenie. W tym 
oczekiwaniu mamy być aktywni, aby Jezus, gdy przyjdzie „zastał nas czuwających " na modlitwie i pełnych wdzięczności. Czas czterech niedziel 
Adwentu symbolizują kolejno zapalane świece:

• Pierwsza świeca jest świecą nadziei i oczekiwania - Świeca Proroków, fioletowa - symbolizuje proroków, którzy zapowiedzieli przyjście 
Mesjasza.

• Druga świeca jest świecą pokoju - Świeca Betlejem, fioletowa - na pamiątkę miejsca, w którym narodził się Zbawiciel.
• Trzecia świeca jest świecą radości - Świeca Pasterzy - przypomina pasterzy, którzy jako pierwsi ujrzeli Jezusa i ogłosili światu „radosną 

nowinę”. Niedziela ta nosi nazwę Gaudete („Radujcie się”), dlatego świeca ma radosny, różowy kolor.
• Czwarta świeca zapalana jest jako ostatnia, to Świeca niłości - Świeca Aniołów, fioletowa - symbolizuje aniołów, którzy objawili się 

pasterzom w grocie betlejemskiej, ogłaszając im narodziny Dzieciątka Jezus.

bia, od 17 stycznia 1920 systematycznie zaj-
mowali kolejne tereny, aż dotarli do Bałtyku. 
Oficjalnym zwieńczeniem starań była uroczy-
sta ceremonia w Pucku 10 lutego 1920, gdy 
gen. Haller wrzucił w morskie wody obrączkę 
zaślubinową.
25 kwietnia 1920
Początek ofensywy polskiej na Kijów. Na 
mocy porozumienia z Symonem Petlurą, przy-
wódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej, Piłsud-
ski zdecydował się na uderzenie na Kijow-
szczyznę. Efektem miało być odrodzenie na 
tych ziemiach buforowego Państwa Ukraiń-
skiego pozostającego w sojuszu z Polską. 9 
maja 1920 roku Polacy i Ukraińcy zdobyli Ki-
jów. Nie udało się jednak rozbić bolszewickich 
armii operujących na froncie wschodnim.
26/27 maja 1920
Początek kontrofensywy sił bolszewickich 
na froncie ukraińskim i białoruskim. W wyniku 
ataku Polacy zostali zmuszeni do opuszczenia 
Kijowa, a następnie Galicji Wschodniej. Na 
Froncie Białoruskim siły polskie przełamane 
zostały przez 1 Armię Konną Siemona Budion-
nego i zmuszone do odwrotu.
10 lipca 1920
W trakcie konferencji w Spa premier Włady-
sław Grabski zgodził się na warunki podykto-
wane przez premiera Wielkiej Brytanii Davida 
Lloyd George’a. Za cenę pomocy ententy   
w wojnie z bolszewikami Polacy mieli wyrazić 
zgodę na ustanowienie granicy wschodniej na 
tzw. linii Curzona. Bez plebiscytu rozwiązana 
miała być też kwestia podziału Śląska Cie-
szyńskiego, Orawy i Spiszu. Większość teryto-
riów, w tym zamieszkałe przez Polaków tzw. 
Zaolzie, znalazło się w granicach Czechosło-
wacji.

16 lutego 1919
Zakończono działania zbrojne w Wielkopolsce. 
Wyzwolony przez powstańców obszar oddany 
został pod kontrolę Komisariatu Naczelnej Ra-
dy Ludowej. O dalszych losach Wielkopolski 
zdecydować miała konferencja pokojowa         
w Paryżu. 
28 czerwca 1919
Zawarty został traktat pokojowy w Wersalu. 
Na jego mocy Polsce przyznane zostało Po-
morze Gdańskie bez Gdańska i Wielkopolska. 
Na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach odbyć 
się miały plebiscyty. Gdańsk zyskał status wol-
nego miasta. Konferencja pokojowa uznała po-
lską administrację tymczasową nad Galicją 
Wschodnią. Polska otrzymała na 25 lat man-
dat na zarządzanie prowincją przy zachowaniu 
jej autonomiczności. Po tym okresie w Galicji 
miał się odbyć plebiscyt.
16 sierpnia 1919
W reakcji na terror i fatalną sytuację ekonomi-
czną na Górnym Śląsku wybuchło powstanie 
przeciwko władzy niemieckiej (tzw. I powsta-
nie śląskie). Bunt stłumiony został 26 sierpnia. 
Duża część powstańców przekroczyła granicę 
szukając schronienia po polskiej stronie. Pod 
wpływem opinii międzynarodowej i w wyniku 
negocjacji z polskim rządem inicjatorów pow-
stania objęto amnestią i pozwolono im na po-
wrót na Śląsk.
10 lutego 1920
Zaślubiny Polski z morzem. Na mocy Trakta-
tu Wersalskiego w granicach Polski znalazła 
się część Pomorza, z dostępem do morza na 
odcinku około 140 km, a Gdańsk ogłoszono 
Wolnym Miastem. Polscy żołnierze, pod do-
wództwem Józefa Hallera, wkroczyli na Pomo-
rze. Zaczynając w okolicach Działdowa i Golu-
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my Polaków. Dzień później w Wielkopolsce 
wybuchło powstanie przeciwko władzy nie-
mieckiej. Wizyta Paderewskiego była iskrą, 
która roznieciła nastroje patriotyczne i dopro-
wadziła do wybuchu rewolty.
16 stycznia 1919
Do dymisji podał się rząd Jędrzeja Moracze-
wskiego. W wyniku porozumienia z Józefem 
Piłsudskim powołany został rząd z popie-
ranym przez endecję i ludowców Ignacym 
Paderewskim na czele. Dzięki tej nominacji 
udało się stworzyć rząd popierany przez głó-
wne siły polityczne. Nowa Rada Ministrów 
zostaje również uznana przez Komitet Na-
rodowy Polski, a za nim przez ententę. Pol-
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Śląska Cieszyńskiego. Rozpoczęła się woj-
na polsko-czechosłowacka o pogranicze 
śląskie. Ofensywa czeska powstrzymana zo-
stała 31 stycznia w wyniku nierozstrzygniętej 
bitwy pod Skoczowem. O dalszych losach 
Śląska Cieszyńskiego zdecydować miała 
konferencja w Paryżu.
26 stycznia 1919
Odbyły się wybory do Sejmu Ustawodaw-
czego. Sejm wybrany został w wyborach 
pięcioprzymiotnikowych – powszechnych, 
równych, tajnych, bezpośrednich i proporcjo-
nalnych. Ordynacja usankcjonowała też pra-
wa wyborcze dla kobiet. Elekcja skończyła 
się wielkim sukcesem narodowej demokracji, 
która uzyskała blisko 36% mandatów. Wynik 
poniżej oczekiwań zdobyli socjaliści (9%). 
Ważnymi siłami politycznymi okazały się par-
tie chłopskie. Centrystyczny PSL „Piast” zdo-
był 12% mandatów, zaś centrolewicowe PSL 
„Wyzwolenie” 15%.
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W miejscowości Mosty niedaleko Szczuczy-
na polskie wojska starły się z nacierającymi 
ze wschodu oddziałami Armii Czerwonej. Bit-
wa uznawana jest za formalny początek woj-
ny polsko-bolszewickiej o kontrolę nad Kre-
sami Wschodnimi. W planach bolszewików 
było przeniesienie rewolucji na zachód Euro-
py, jednak na ich drodze stanęło nowopow-
stałe Państwo Polskie.

18 stycznia 1919
Rozpoczęła się konferencja pokojowa w Pa-
ryżu. W jej ramach 27 zwycięskich państw 
ustalić miało powojenny ład w Europie. Waż-
ną kwestią było uzgodnienie granic nowopo-
wstałych krajów, w tym Polski. Najpoważniej-
szym wyzwaniem dla uczestników konfere-
ncji było wyznaczenie granicy polsko-niemie-
ckiej. Spornymi terenami były przede wszy-
stkim Górny Śląsk, Wielkopolska, Kujawy i 
Pomorze Gdańskie, a także Warmia i Mazu-
ry. Reprezentantami Polski w Paryżu byli Ro-
man Dmowski i Ignacy Paderewski.

Żródło: 
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-
niepodleglosciowe/

11 lipca 1920
Odbył się plebiscyt na Warmii i Mazurach.     
Z powodu między innymi trwającej ofensywy 
bolszewickiej i niepewności związanej z przy-
szłością istnienia Państwa Polskiego, referen-
dum zostało przez Polskę przegrane. Warmia 
i Mazury, oprócz nielicznych pogranicznych 
wsi, pozostały częścią Niemiec.
24 lipca 1920 
W miejsce rządu Grabskiego, który podał się 
do dymisji powołano nowy gabinet wspierany 
przez szeroką koalicję. Na czele rządu stanął 
Wincenty Witos, a tekę wicepremiera objął 
Ignacy Daszyński. Taki skład rządu miał za-
chęcić chłopów i robotników do walki prze-
ciwko bolszewikom.
13-25 sierpnia 1920
Trwała tzw. bitwa warszawska. W jej wyniku 
Polakom udało się powstrzymać ofensywę 
bolszewików i ruszyć do kontrofensywy. Pol-
ska armia odniosła sukces nie tylko dzięki 
bohaterskiej postawie obrońców stolicy oraz 
geniuszowi wojennemu Józefa Piłsudskiego i 
jego sztabu, lecz także dzięki oddziałom bro-
niącym w tym czasie Lwowa. Obrona Lwowa 
umożliwiła skuteczne rozwinięcie kontrofensy-
wy znad rzeki Wieprz i rozbicie sił rosyjskich.
19-25 sierpnia 1920
II powstanie śląskie. Jego bezpośrednią      przyczyną był wzrost nastrojów antypolskich 
na Górnym Śląsku: wzmożenie terroru, napa-
ści na polskich działaczy i rozbijanie polskich 
wieców. W efekcie buntu Międzysojusznicza 
Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym 
Śląsku nakazała rozwiązać niemiecką Sicher-
heitspolizei, na jej miejsce wprowadzając pol-
sko-niemieckie oddziały policji plebiscytowej.
17 marca 1921
Sejm Ustawodawczy uchwalił konstytucję 
marcową. Ustawa zasadnicza regulująca 
ustrój państwa stanowiła fundament ustrojowy 
aż do 1935 roku. Zgodnie z jej postanowienia-
mi Polska była republiką z systemem demo-
kracji parlamentarnej i trójpodziałem władzy. 
Władzę ustawodawczą sprawował dwuizbo-
wy parlament złożony z Sejmu i Senatu, wy-
konawczą – rząd i wybierany przez Zgroma-
dzenie Narodowe (połączone izby Sejmu i 
Senatu) Prezydent, sądowniczą zaś niezale-
żne sądy i trybunały. 
18 marca 1921
Podpisano traktat w Rydze kończący wojnę 
polsko-bolszewicką. Polska granica wscho-
dnia w dużej mierze pokrywała się z granicą II 
rozbioru, z korektą na rzecz Polski w postaci 
Wołynia i ziemi pińskiej.
3 maja 1921
Wobec braku porozumienia związanego z 
plebiscytem na Górnym Śląsku wybuchło 
trzecie powstanie. W jego wyniku Komisja 
Międzysojusznicza zdecydowała się na korzy-
stniejsze dla Polski rozwiązanie. Postanowio-
no, że Polska otrzyma wschodnią, dobrze 
uprzemysłowioną część spornego terenu - 1/3 
terytorium Górnego Śląska, do Polski trafiło 
ponad 75% kopalni węgla i blisko 50% hut.

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/2zw
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/2zw
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/2zw
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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.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 2, 1-5

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Widzenie 
Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jero-
zolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra 
świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczy-
cie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie 
narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i 
rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, 
do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy 
dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. 
Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – 
z Jeruzalem». On będzie rozjemcą pomiędzy 
ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy 
swe miecze przekują na lemiesze, a swoje 
włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi 
nie podniesie miecza, nie będą się więcej za-
prawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, 
postępujmy w światłości Pańskiej!

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * 
«Pójdziemy do domu Pana». 
Już stoją nasze stopy * 
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, * 
aby zgodnie z prawem izraela wielbić imię 
Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, * 
trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem: * 
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. 
Niech pokój panuje w twych murach, * 
a pomyślność w twoich pałacach.

Ze względu na moich braci i przyjaciół * 
będę wołał: «Pokój z tobą!» 
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, * 
modlę się o dobro dla ciebie. 

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 13, 11-14

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: 
teraz nadeszła dla was godzina powstania ze 
snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas 
niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. 
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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 ocze-
kiwania jest poranna Msza św. zwana 
Roratami. W naszym kościele Msza św. 
roratnia odprawiana będzie codziennie              
o godz. 7.00. Dzieci zapraszamy na godz.
7.00. w każdy poniedziałek i środę Adwen-
tu. W każdą sobotę, po Mszy św. roratniej
zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na
śniadania w dzwonnicy.
Dziś o godz. 14.15. przy ul. Sytej 103 zo-
stanie poświęcona odrestaurowana kapli-
czka z 1915 roku z Matką Bożą z Lourdes. 
Serdecznie zapraszamy. Składamy rów-
nież serdeczne Bóg zapałać osobom, które 
podjęły się renowacji a pragną pozostać 
anonimowe.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 1 grudnia, Msza św. wotywna 
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Ka-
płanie o godz. 17.00., a po Mszy św. koro-
nka do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu,
w sposób szczególny, modlimy się o powo-
łania kapłańskie i zakonne.
W piątek, 2 grudnia, Msza św. wotywna         
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz.
12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania
można będzie skorzystać rano i od godz.
16.00. Pragniemy również odwiedzić cho-
rych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i
nazwiska oraz adresy osób pragnących
skorzystać z sakramentu pokuty i pojedna-
nia oraz przyjąć Najświętszy Sakrament
prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kance-
larii parafialnej.      
W sobotę, 3 grudnia, o godz. 7.00. zosta-
nie odprawiona Msza św.  wotywna Niepo-
kalanym Sercu NMP. Po Mszy, przed wy-
stawionym  Najświętszym   Sakramentem

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. 
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przy-
obleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przy-
zwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i 
pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w 
kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pa-
na Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zby-
tnio o ciało, dogadzając żądzom.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ps 85 (84), 8

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

EWANGELIA 
Mt 24, 37-44

Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza: Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyj-
ściem Syna Człowieczego. Albowiem jak
w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i 
za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe 
wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przy-
szedł potop i pochłonął wszystkich, tak rów-
nież będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie 
wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na 
żarnach: jedna będzie wzięta, druga zosta-
wiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w któ-
rym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiej-
cie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze 
nocy nadejdzie 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».

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

Zwróćmy uwagę jak Jezus charakteryzuje 
postawę ludzi przed potopem: „jedli i pili, że-
nili się i za mąż wydawali”. Możemy powie-
dzieć, że tak przecież wygląda ludzkie życie, 
oczywiście w znacznym uproszczeniu. A 
gdzieś w tle Noe buduje Arkę, aby ocalić 
niektórych przed klęską, która jest skutkiem 
ludzkiego grzechu. Na czym zatem polegał 
błąd tych pozostałych? Właśnie na tym, że 
nie widzieli świata wokół siebie – Noego, któ-
ry widział przyszłość i do niej się przygotowy-
wał. Ktoś może powiedzieć, że to niesprawie-
dliwe. Każdy z nas jest różny, posiada różne 
zdolności, obdarowany jest inną wrażliwością 
i postrzeganiem rzeczywistości. To prawda, 
dlatego Jezus poucza nas, abyśmy byli czuj-
ni. Byśmy kształtowali w sobie umiejętność 
przewidywania skutków naszego działania.

−−

 

 

 

 

 

RORATY
codziennie o godz. 7.00

listopada (pierwszej niedzieli adwentu) będą 
rozprowadzane świece. Uzyskane środki 
finansowe Caritas przeznacza na całoro-
czne dożywianie dzieci w szkołach, przed-
szkolach i świetlicach, na pomoc edukacyj-
ną oraz na letni i zimowy wypoczynek. Tra-
dycyjnie już nasza parafia włącza się w ak-
cję rozprowadzania świec. Zapalmy te świe-
ce w domach w Wigilię Bożego Narodzenia. 
Można je postawić na stół świąteczny, po-
darować rodzinie czy znajomym lub zapalić 
na grobach bliskich. Zachęcamy wszystkich 
Parafian do nabywania świec.
Opłatki i sianko na stół wigilijny można na-
być przed kościołem, po każdej Mszy św. 
Ofiary składane przy tej okazji przeznaczo-
ne są na sfinansowanie bieżących remon-
tów. Ostatnio udało nam się wyremontować 
elewację dzwonnicy i ogrodzenie terenu, na 
którym znajdują się  budynki parafialne.
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w listopadzie 
w intencji: o łaskę nieba dla dusz w czyśćcu 
cierpiących. Modlitwę w kościele prowadzą 
poszczególne grupy parafialne: w ponie-
działek o godz. 16.30., we wtorek, środę i 
czwartek o godz. 18.30., w piątek o godzi-
nie 12.30., w sobotę o godz. 7.30.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego w Warsza-
wie.W następną niedzielę, 4 grudnia br., 
przypada Dzień modlitwy i pomocy materia-
lnej Kościołowi na Wschodzie. Tego dnia 
przeprowadzimy przed kościołem zbiórkę 
ofiar do puszek. 
W następną niedzielę, 4 grudnia, Wspólno-
ta Odnowy w Duchu Świętym poprowadzi 
kolejne Warsztaty Rodzinne. Na to adwen-
towe spotkanie zatytułowane "Aniele, pójdę 
z Tobą", zapraszamy wszystkie dzieci, które 
są ciekawe kim są aniołowie. Będziemy 
szukać śladów aniołów, dowiemy się więcej 
o Aniele Stróżu, a może nawet go przytuli-
my? Z pewnością nauczymy się nowych
piosenek i pobawimy plastycznie. Gorąco
zachęcamy do udziału.
Zapraszamy na kurs dla narzeczonych „Ra-
dość i Nadzieja”, który w naszej parafii roz-
pocznie się 8 marca 2023 roku. Szczegóło-
we informacje dotyczące kursu znajdują się 
na stronie internetowej parafii w zakładce 
sakramenty.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 
w środę, 30 listopada, święto św. Andrzeja, 
Apostoła,
w sobotę, 3 grudnia, wspomnienie św. Fra-
nciszka Ksawerego, kapłana.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.
Przed dzwonnicą trwa kiermasz soków i 
owoców na, który serdecznie zapraszamy.
(od Mszy św. o godz. 8.30).
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odmówimy jedną część różańca, po czym 
podejmiemy piętnastominutowe rozważa-
nie w ciszy, nad wskazaną tajemnicą ró-
żańca świętego.
W pierwszy piątek miesiąca, po Mszy św.      
o godz. 18.00. zostanie odprawione, przed
Najświętszym Sakramentem, Nabożeń-
stwo Pierwszopiątkowe prowadzone przez
Wspólnotę  Odnowy w Duchu Świętym.
Zapraszamy wszystkich Parafian do wspól-
nej  modlitwy. Nabożeństwo Wynagradza-
jące Bożemu Sercu, odprawiane jest cykli-
cznie w każdy pierwszy piątek miesiąca.
Z piątku, 2 grudnia na sobotę, 3 grudnia      
w naszej parafii odbędzie się czwarta No-
cna Adoracja Najświętszego Sakramentu    
w ciszy, w intencji "Powstrzymania aborcji". 
Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30., a 
zakończy o godz. 7.00. Serdecznie zapra-
szamy parafian do modlitwy, w dogodnej 
dla siebie porze. Więcej informacji na stro-
nie internetowej naszej parafii i facebooku.
Wzorem lat ubiegłych pragniemy zorga-
nizować dla dzieci uroczystość św. Mikołaja 
z rozdawaniem prezentów. Prosimy rodzi-
ców o przygotowanie prezentów dla swoich 
dzieci. Przy tej okazji wręczymy też preze-
nty dzieciom z rodzin wielodzietnych i po-
trzebujących wsparcia materialnego. Spot-
kanie z Mikołajem odbędzie się w środę, 6 
grudnia br., po Mszy św. o  godz. 17.00.
W tym roku z regularną wizytą duszpaste-
rską pragniemy odwiedzić mieszkańców 
Wilanowa. Kolędę rozpoczniemy 7 grudnia. 
Nowych parafian lub tych którzy chcieliby 
po raz pierwszy zaprosić księdza, prosimy 
o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii
parafialnej. Plan kolędy jest dostępny na
stronie internetowej parafii oraz w gablotce 
przed kościołem.
Caritas Polska organizuje kampanię społe-
czną wspierającą najbiedniejsze dzieci  - 
"Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom". We 
wszystkich kościołach w całej Polsce od 27 

10

Ks. dr Waldemar R. Macko 
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