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I NIEDZIELA ADWENTU
Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7; 1 Kor 1, 3-9; Mk 13, 33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Miejcie oczy szeroko
otwarte, czuwajcie, gdyż nie wiecie, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Będzie podobnie jak z człowiekiem, który udał
się w podróż. Zostawił swój dom, powierzając sługom staranie o wszystko. Każdemu wyznaczył zajęcie, a stróżowi kazał
czuwać. Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu
przyjdzie: wieczorem czy o północy, w czas piania kogutów
czy o wschodzie słońca, aby przychodząc nagle, nie zastał was
śpiących! To, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!”.
Czuwajcie!
Dominantą dzisiejszej Ewangelii jest wezwanie do czuwania.
W zasadzie nie jest nam ono obce, gdyż współczesny świat
ustawił nas w stan ciągłego czuwania: na kolejny SMS, kolejny
e-mail, kolejną promocję czy super ofertę, której nie możemy

przegapić… Choć w tego typu sprawach warto by było, abyśmy
zredukowali ową „czujność” do pewnego stopnia, to w sprawach
duchowych często wcale jej nie posiadamy lub jej poziom jest
bardzo niski. Jezusowe wezwanie do czuwania jest zaproszeniem
do „starania o wszystko” zarówno na płaszczyźnie materialnej,
jak i duchowej. Nie chodzi przecież o to, aby kosztem twardego
stąpania po ziemi wyrobić w sobie wrażliwość duchową. Tak jak
chrześcijaństwo wzywa do znalezienia właściwej harmonii pomiędzy duszą a ciałem, tak też wzywa nas do pełnego otwarcia
się na rzeczywistość wieczną w naszym tu i teraz.
Panie, naucz nas czujności, która otwierając nas na Ciebie, pogłębia nasze zaangażowanie wobec tych, których
postawiłeś na naszej drodze, a w nas samych rodzi coraz
głębsze zrozumienie wieczności.

II NIEDZIELA ADWENTU
Iz 40, 1-5. 9-11; 2 P 3, 8-14; Mk 1, 1-8

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tak napisał
prorok Izajasz: Oto wysyłam mojego posłańca przed Tobą, aby
przygotował Twoją drogę. Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki! Jan chrzcił na pustyni
i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Przychodzili do niego ludzie z całej judejskiej krainy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy; wyznawali swoje grzechy, a on chrzcił ich w rzece
Jordan. Jan nosił ubranie z wielbłądziej sierści i skórzany pas na
biodrach. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Głosił:
„Idzie za mną potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny, aby
schylić się i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja ochrzciłem
was wodą, a On będzie was chrzcił Duchem Świętym”.
Ewangelia Jezusa Chrystusa
Pierwsza z czterech Ewangelii rozpoczyna się mało znaczącym na
pierwszy rzut oka zdaniem: Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego. Każde słowo jest tu jednak ważne. Zawierają one
bardzo głębokie wyznanie wiary chrześcijańskiej. Otóż człowiek,

który jest podmiotem Ewangelii, tj. dobrej nowiny o zbawieniu, ma
na imię Jezus (Jahwe jest zbawieniem) i jest bardzo mocno zakorzeniony w tej ludzkiej rzeczywistości. Jest On Chrystusem, tj. oczekiwanym Mesjaszem. W Nim realizują się w całej obfitości Boże
obietnice: to sam Bóg przyszedł, aby nas zbawić, gdyż Jezus jest
Synem Bożym. Bóg wchodzi w historię świata, jako całości, wkraczając jednocześnie w dzieje życia każdego z nas. To wkroczenie
rozpoczyna się w momencie Zwiastowania, ale swój oficjalny
początek bierze w momencie chrztu Jezusa w Jordanie. To wtedy
w nieco symboliczny sposób dokonało się zanurzenie grzechów
całej ludzkości w wodach, które ojcowie Kościoła utożsamią z wodami naszego chrztu. W ostateczny sposób to zwycięstwo dokona
się na krzyżu. To jest właśnie dobra nowina chrześcijańska: Bóg
umarł za nas, abyśmy mieli w Nim życie.
Panie, w Tobie jest początek i wypełnienie naszego zbawienia. Niech chrzest, który dał nam nowe życie, będzie dla nas
nieustannie źródłem naszego chrześcijańskiego życia.

Założenia, cele, tematyka programu duszpasterskiego
„Duch, który umacnia miłość…”
na lata 2017-2019

W pierwszą niedzielą Adwentu 2017 roku wszedł w życie
nowy program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce, przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji
Episkopatu Polski.
Po czteroletnim cyklu poświęconym tematyce chrzcielnej
zdecydowano, aby rozwinąć tematykę kolejnego sakramentu
chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie.
Projekt nowego programu duszpasterskiego, którego realizację określono na dwa lata, zatwierdziła Komisja Episkopatu
Polski w listopadzie 2016 roku.
Nowy program duszpasterski odznacza się prostym układem. Świadczy o tym zarówno tematyka, jak również dwuletnia perspektywa jego realizacji. Wpisano go w hasło: „Duch,
który umacnia miłość …”. Zaczerpnięto je z II. Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania. Wyraźne odniesienie
do Eucharystii nawiązuje do metodologii kończącego się właśnie czteroletniego programu o chrzcie świętym. Jego autorzy czerpali inspirację z doksologii, kończącej każdą modlitwę
eucharystyczną: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie”.
Podjęta w programach duszpasterskich ciągłość tematyczna
wskazuje tym samym na jedność sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia oraz na Eucharystię – źródło ich ożywiania.
Przedmiotem zainteresowania programu duszpasterskiego winny być wysiłki podejmowane w parafii, zarówno przed,
jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Program duszpasterski wyznacza ogólną wizję, perspektywę i kierunek
działań pastoralnych.
Papież Franciszek w adhortacji „Evangelii Gaudium” zauważa, że „czasem wydaje nam się, że (…) podejmując wysiłki, nie
osiągnęliśmy żadnego rezultatu; jednak misja nie jest jakąś
sprawą lub projektem przedsiębiorstwa, nie jest organizacją
należącą do organizacji pozarządowych (…); jest czymś o wiele głębszym, przekraczającym wszelką miarę. Może Pan posłuży się naszym zaangażowaniem, by udzielić błogosławieństw

w innym miejscu świata, dokąd nigdy nie pójdziemy. Duch
Święty działa jak chce, kiedy chce i gdzie chce; my oddajemy
samych siebie, nie zamierzając oglądać widocznych rezultatów”.
Tematyka programu duszpasterskiego nie dotyczy wyłącznie ludzi młodych, przygotowywanych w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy
ochrzczeni: zarówno ci, którzy już zostali bierzmowani, jak
również ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają. W tym
kontekście zauważamy znaczącą szansę duszpasterską, która
polega na towarzyszeniu wiernym w odkrywania darów Ducha Świętego, które zostały im wprawdzie udzielone, jednak
bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane. Ten fakt uświadamia nam coraz mocniej potrzebę troski
o otrzymane łaski, jak również potrzebę umiejętnego kształtowania życia na jego miarę. Wierni powinni, więc otrzymać
możliwość włączenia się w formację duchową, która umożliwi
im odkrycie działania Ducha Świętego w ich życiu.
Zasadniczym zadaniem pierwszego roku realizacji programu duszpasterskiego będzie odkrywanie Osoby Ducha
Świętego oraz Jego darów. Nasza uwaga będzie skierowana
również na skutki bierzmowania, z uwzględnieniem ich zastosowania w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej, jak również na potrzebę budowania
i wspierania środowiska wzrostu wiary. Wśród zadań tego etapu na szczególną uwagę zasługuje troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa, odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej, zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa,
ściślejsze zjednoczenie się z Nim oraz odkrywanie parafii, jako
wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.
Temat, hasło i symbol na rok 2017/18
Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego.
Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2, 4).
Symbol: olej krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk.
oprac.: za www.episkopat.pl

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W niedzielę, 3 grudnia, Rozpoczynamy adwentowe oczekiwanie na przyjście Zbawiciela w podwójnym charakterze.

Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale równocześnie przypominamy sobie o konieczności czuwania, bo

Chrystus przyjdzie powtórnie w chwale, jak to sam zapowiedział. Wraz z Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny
i duszpasterski. W Kościele w Polsce podejmujemy dwuletnią tematykę związaną z sakramentem bierzmowania pod
ogólnym hasłem: „Duch, który umacnia miłość…”. Będzie to
naturalna kontynuacja zakończonego cyklu związanego z sakramentem chrztu. W pierwszym, rozpoczynającym się roku,
będzie towarzyszyć nam hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”, a symbolami będą olej krzyżma oraz namaszczenie
i nałożenie rąk.
2. W niedzielę, 3 grudnia, po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie
Żywego Różańca, a po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego – serdecznie zapraszamy.
3. Na naszej Adwentowej drodze szczególną patronką będzie
Maryja, jest Ona dla nas wzorem przygotowania się na przyjście Pana Jezusa. Zachęcamy do licznego udziału w roratach,
adwentowych Mszach św., które w naszym kościele będą codziennie o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie
dzieci (z lampionami i karteczkami, na których będą wypisywać swoje adwentowe dobre uczynki!), które będą otrzymywać każdego dnia specjalne obrazki.
4. Pod hasłem „Miłosierdzie jest jedno”, w I Niedzielę Adwentu, 3 grudnia, po raz XXIV Caritas rozpoczyna Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom. Płomień tej świecy jest czytelnym znakiem realizacji miłości miłosiernej. Miłości, której
potrzebują rodziny a w szczególności dzieci. Stanie się ona
w naszych rodzinach symbolem solidarności z najbardziej
bezbronnymi ofiarami ubóstwa. Każdy, kto nabywa świecę,
ma świadomość, że czyni coś dobrego. Dzięki niej corocznie dożywiamy tysiące dzieci w szkołach i świetlicach, zapewniamy im pomoce edukacyjne oraz letni wypoczynek.
Ponadto 10 groszy z każdej świecy w Polsce przeznaczane
jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym roku wsparciem
zostaną objęte dzieci – ofiary konfliktu na Bliskim Wschodzie. Patrząc na jej płomień podczas wigilii możemy mieć
satysfakcję, że pomogliśmy potrzebującemu dziecku. Świece duże 15 zł., małe 6 zł.
5. W poniedziałek, 4 grudnia, na Mszy św. od godz. 18.00 spotkanie uczniów z kl. VII oraz II i III kl. gimnazjum.
6. Od środy, 6 grudnia, rozpocznie się nawiedzenie figury
Matki Bożej Fatimskiej w bloku przy ul. Tysiąclecia 4, kl. III.
7. Pierwszy czwartek miesiąca, 7 grudnia, po Mszy św. o godz.
18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy za
kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00; zakończenie adoracji
Apelem Jasnogórskim.
8. W piątek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochylamy się nad
tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję
na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Kościół uczy także, że Matka Boża nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa, pochodzi z czasów apostolskich. Właściwą rangę
uroczystość ta otrzymała wówczas, gdy dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił papież Pius IX w 1854 roku.
Prośmy naszą Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Jej Syna
we wszelkich potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość w walce
z grzechami. W tym dniu w naszym kościele Msze św. o godz.
9.00 i 18.00. Na Mszy św. o godz. 18.00 zostaną poświęcone

i rozdane łańcuszki z medalikami dla dzieci kl. III. Zapraszamy dzieci z kl. III z rodzicami. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Chociaż
jest to dzień pracy, zachęcamy do licznego udziału we Mszy
Świętej.
9. W niedzielę, 10 grudnia będziemy modlić się i zbierać
ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Pamiętajmy
w naszej prywatnej modlitwie o wspólnotach katolickich
żyjących w krajach byłego Związku Radzieckiego, gdzie
wciąż odczuwa się brak kapłanów i trzeba odbudowywać
życie religijne po latach ateistycznego spustoszenia. Po każdej Mszy św. można ich wesprzeć materialnie, wrzucając
ofiary do puszek.
10. W drugą niedzielę Adwentu usłyszymy wezwanie św.
Jana Chrzciciela do przygotowania drogi Panu, który przychodzi. Niech to wezwanie ciągle w nas pobrzmiewa i skłania do
przemiany naszego życia.
11. W środę, 13 grudnia, w kolejną rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce, będziemy modlić się o pokój i pomyślność naszej Ojczyzny.
12. W sobotę, 16 grudnia, zapraszamy na Mszę św. o godz.
18.00, będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Jana
Pawła II, możemy składać karteczki z intencjami i ofiarami.
13. W niedzielę, 17 grudnia – III miesiąca – ofiary składane na
tacę przeznaczone są na prace przy kościele.
14. Opłatki możemy nabyć w kancelarii i zakrystii.
15. Sakrament chrztu będzie udzielany w pierwszy dzień
świąt Bożego Narodzenia na Mszy św. o godz. 10.30. Błogosławieństwo dzieci na roczek w drugi dzień świąt na Mszy św.
o godz. 12.00. Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
16. W piątek, 15 grudnia, po Mszy św. o godz. 18.00 w salce odbędzie się katecheza dla rodziców i chrzestnych. W katechezie tej powinni uczestniczyć również chrzestni, którzy
będą pełnili tę zaszczytną funkcję w innej parafii, po katechezie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział.
17. Jest do nabycia płyta CD z kolędami, nagrana 20 lat temu
z udziałe m śp. p. Stasia organisty i ówczesnej scholi parafialnej. Płyta, której cena jest 15 zł, stanowi cegiełkę, z której
dochód jest przeznaczony na wsparcie finansowe naszego
kościoła.
18. W czwartki po Mszy św. o godz. 18.00 odbywają się spotkania oazowe dla młodzieży. Zapraszamy młodzież uczącą
się, studiującą a także pracującą.
19. W soboty o godz. 10.00 zbiórka ministrantów i kandydatów. Zapraszamy również chętnych chłopców, którzy chcieliby być ministrantami i służyć do Mszy Świętej.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W poniedziałek, 4 grudnia, św. Barbara, dziewica i męczennica z przełomy III i IV w., patronka górników. Z inicjatywy
Episkopatu Polski dzień 4. grudnia jest Dniem Modlitw w Intencji Bezrobotnych, przez jej wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności wszystkich borykających się z trudnościami
w znalezieniu odpowiedniej pracy, polecajmy cierpiące z tego
powodu rodziny, zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej;
• W środę, 6 grudnia, św. Mikołaj. Pamiętamy o tych, którzy
obdarują nas upominkami. Dzieci niech szczególnie pamiętają o Roratach w tym dniu;

• W czwartek, 7 grudnia, św. Ambroży (ok. 340-397), biskup
Mediolanu i jeden z czterech wielkich doktorów Kościoła zachodniego, patron pszczelarzy;
• w sobotę, 9 grudnia, św. Jan Diego (1474-1548), Indianin
z plemienia Azteków, który przyjął chrzest; jakby w nagrodę za jego chrześcijańską gorliwość 9 grudnia 1531 roku na
wzgórzu Tepeyac (dzisiaj w granicach miasta Meksyk) objawiła mu się Maryja w znanym i czczonym do dziś wizerunku
Matki Bożej z Guadalupe;
• W środę, 13 grudnia, św. Łucja (III/IV w.), dziewica i męczen-

nica z Syrakuz na Sycylii, patronka ociemniałych;
• W czwartek, 14 grudnia, św. Jan od Krzyża (1542-1591), hiszpański karmelita, reformator zakonu i mistyk ogłoszony Doktorem Kościoła.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: listopad 2017
1. Jakub Jan Wilczek

5 INTENCJE MSZALNE

I Niedziela Adwentu 03.12.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) † S. Małgorzatę Bartos, od Żywego Różańca
10.30.		 O Boże błogosławieństwo w 1. r. urodzin dla
			 Bartosza i w 5. r. urodzin dla Łukasza Trzewiczek
12.00. † Stanisława Małotę w 3. r. śmierci i zmarłych z rodziny
			 Małotów
18.00.		 W intencji ojczyzny
Poniedziałek 04.12. Św. Barbary
17.00. † Jana Olechowskiego, od rodzin Szlachtów i Głąbów
18.00. † Bożenę Olszewską, od koleżanek i kolegów z PKM
			 Sosnowiec
Wtorek 05.12.
7.00.
18.00. 1) † Mariannę, Stanisława Stachurków
		 2) † Jadwigę Helisz, od rodziny Wrona
Środa 06.12.
17.00. † Janinę Czubala w 11. r. śmierci; Zofię Ściańską
			 z racji urodzin
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej i św. Beaty dla Beaty z okazji urodzin
Czwartek 07.12. Św. Ambrożego
17.00. † Jadwigę Helisz, od rodziny Gryzło
18.00. † Józefa Pietrzak, od rodziny Kozaków z Krakowa
Piątek 08.12. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
9.00. 1) † Jana Kryze, od koleżanek córki
		 2) † Alinę Klapa, od koleżanek
18.00 † Janinę Kozioł, od syna Adama z żoną
Sobota 09.12.
7.00.
18.00. † Stanisława Jakubas w 9. r. śmierci, od żony i dzieci

18.00.		 O Boże błogosławieństwo i zdrowie w 90. r. urodzin
			 dla Jadwigi
Poniedziałek 11.12.
17.00. † Sabinę Kmieciak, od sąsiadów z bloku
18.00. † Wincentego Różyckiego w rocznicę śmierci,
			 od córki z rodziną
Wtorek 12.12.
7.00.
18.00. † Józefa, Józefę Podstawa
Środa 13.12. Św. Łucji
17.00. † Józefa Pietrzak, od rodziny Kozaków z Pcimia
18.00. 1) † Ludwikę Wcisło w 23. r. śmierci; Pelagię, Mariana
			 Szewczyk; zmarłych z rodziny Paluchiewiczów,
			 Gabrysiów, Wyłupków
		 2) † Zygmunta Hruby, od żony Janiny
Czwartek 14.12. Św. Jana od Krzyża
17.00. † Janinę Kozioł, od sąsiadek: Elżbiety Pietrzyk
			 z rodziną i Mirosławy Hrapka z rodziną
18.00. † Władysławę Kozera, od córki
Piątek 15.12.
17.00. † Tadeusza Bijaka, od sąsiadów z bloku
18.00. † Alinę Klapa, od siostrzenic i siostrzeńców
			 z rodzinami
Sobota 16.12.
7.00.
18.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św.
			 Jana Pawła II, za pracowników przychodni Duo
			 Medic im. św. Jana Pawła II o dary Ducha Świętego
			 dla nich, a także za wszystkich pacjentów oraz
			 o życie wieczne dla zmarłych pacjentów

II Niedziela Adwentu 10.12.
9.00. 1) † Natalię w 20. r. śmierci, Władysława Jańczyk;
			 Helenę, Stanisława Snopek
		 2) W intencji mieszkańców ul. Tysiąclecia 6 kl. V, którzy
			 przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30. † Ewę Turek
12.00. † Leszka Michalec w 3. r. śmierci, od mamy i siostry
			 z rodziną

III Niedziela Adwentu 17.12.
9.00. 1) † Genowefę, Bożenę, Romana Baryła
		 2) W intencji mieszkańców ul. Tysiąclecia 6 kl. VI,
			 którzy przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30.		 Chrzty:
12.00. † Władysława Dyrcz w 4. r. śmierci
18.00. † Urszulę Kiciak, od męża i dzieci
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