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Czy wiesz, ¿e�I NIEDZIELA ADWENTU � ROK A
Listy �w. Jana (1, 2 i 3). Nale¿¹ do
listów katolickich. Powsta³y na prze-
³omie I i II w., prawdopodobnie w �ro-
dowisku uczniów �w. Jana Aposto³a.
Listy �w. Piotra (1 i 2). Mimo i¿ oba
listy przypisuj¹ siê �w. Piotrowi, ró¿-
nice miêdzy nimi s¹ wyra�ne. Przyj-
muje siê, ¿e pierwsze pismo naszki-
cowa³ byæ mo¿e �w. Piotra w Rzymie
(64 lub 67r. Po Chr.), ostateczn¹ za�
postaæ nada³ mu który� z Piotrowych
wspó³pracowników, Sylwan albo Sy-
las. Wywody drugiego pisma s¹ zbli-
¿one do Jud i zak³adaj¹ znajomo�æ
listów Paw³owych; dlatego s¹dzi siê
nieraz, ¿e powsta³o dopiero po �mierci
�w. Piotra. U podstaw pierwszego li-
stu le¿y zapewne wczesnochrze�ci-
jañskie kazanie chrzcielne, drugi za�
ostrzega przed fa³szywymi naukami
w wierze.

Ewangelia: Mt 24, 37 - 44
A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedzia³,
o której porze nocy z³odziej ma przyj�æ, na pew-
no by czuwa³ i nie pozwoli³by w³amaæ siê do swe-
go domu. Dlatego i wy b¹d�cie gotowi, bo w chwi-
li, której siê nie domy�lacie, Syn Cz³owieczy
przyjdzie.

Rozpoczynamy ad-
went, czas oczeki-
wania na przyj�cie
Pana. Jezus wzywa

nas: �Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy Pan
przyjdzie�.

Trzeba, aby�my byli lud�mi czuwaj¹cy-
mi, gotowymi, zjednoczonymi z Panem.
Czuwanie ³¹czy siê z modlitw¹. Kto siê
modli, ten czuwa dla Boga. Czuwanie i
modlitwa ³¹cz¹ siê ze sprawowaniem Eu-
charystii. Jak powie �w. Pawe³: �Trwaj-
cie gorliwie na modlitwie, czuwaj¹c na

niej w�ród dziêkczynienia� /Kol 4, 2/. W
czasie sprawowania Eucharystii urzeczy-
wistnia siê chrze�cijañska czujno�æ.

Przyjacielu, Pan przyjdzie. Przyjdzie,
aby byæ ze swoim Ludem. W ³asce chrztu
�wiêtego, by nas zrodziæ do Bo¿ego ¿y-
cia. W Eucharystii - staj¹c siê moc¹ i si³¹
w codzienno�ci ¿ycia. W momencie
�mierci, ¿eby przeprowadziæ nas przez
bramê wieczno�ci. W Zmartwychwstaniu
i s¹dzie, aby daæ nam udzia³ w swoim
szczê�ciu i rado�ci. Czy jeste� gotowy?

ks. Ireneusz

Pan przyjdzie!

I Niedziela Adwentu
Jak bardzo pragnê, by adwent nasta³
w tobie. Jak bardzo pragnê, by� siê
otworzy³ i mnie przyj¹³, i spojrza³ mi
w oczy. Patrz, wychodzê ci naprze-
ciw na wszystkich Twoich drogach.
A mimo to nigdy jeszcze nie wolno
mi by³o przyj�æ do ciebie. Mnie, twe-
mu Bogu.

Dla doros³ych
Msze �w. z naukami rekolekcyjnymi:
poniedzia³ek, wtorek i �roda o godz.
6.00, 9.00, 17.00 i 19.00.
Spowied�:
wtorek: od godz. 8.30 do 11.30 i od
16.00 do 20.00.
Dla dzieci
Msze �w. z naukami rekolekcyjnymi:
czwartek i pi¹tek o godz. 8.00 lub 16.00.
Spowied�:
- w czwartek dla klas V, VI i VII od

godz. 7.30 lub 15.45,
- w pi¹tek dla klas III i IV od godz.
7.30 i 15.45.
Dla m³odzie¿y
Msze �w. z naukami rekolekcyjnymi:
czwartek i pi¹tek o godz. 19.00.
Spowied�:
- w czwartek od godz. 18.30 dla klas
VIII i I
- w pi¹tek od godz. 18.30 dla klas III,
IV i V.

PLAN REKOLEKCJI

Rozpoczynamy Rekolekcje Parafialne
Adwent - czas oczekiwania - rozpoczynamy rekolekcjami. Czasem wewnêtrznego skupienia i odnowy moralnej. Maj¹ one byæ

dla nas czasem staniêcia w prawdzie. Wykorzystaj ten czas i przyjmij zaproszenie Chrystusa, aby prze�ledziæ swoje ¿ycie, plany,
zamiary na dzisiaj i jutro twojego ¿ycia. Pomy�l o sprawach najwa¿niejszych dla ciebie, o swojej duszy, o sprawie zbawienia
w³asnego i drugiego cz³owieka.
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KATECHEZA
Stwórca

�Sk¹d pochodzimy?�, �Dok¹d
idziemy?�, �Jaki jest nasz pocz¹tek?�,
�Jaki jest nasz cel?�, �Sk¹d pochodzi
i do czego zmierza wszystko, co ist-
nieje?�. Te pytania nurtowa³y umys³y
nie tylko wielkich filozofów, ale ro-
dz¹ siê w sercu ka¿dego cz³owieka.

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego
podejmuj¹c wyja�nianie prawdy o
stworzeniu przez Boga wszystkiego
co nas otacza i nas samych nie po-
mniejsza roli umys³u ludzkiego w
odkrywaniu tych tajemnic. Jednak
podkre�la równie¿ znaczenie wiary w
procesie poznawania - wiary, która
przychodzi, by umocniæ i o�wieciæ
rozum.

Rozum i wiara wydaj¹ siê byæ
dwoma rzeczywisto�ciami, które siê
wykluczaj¹, a jednak  m¹dro�æ Ko-
�cio³a zaleca pielêgnowanie z³otej
równowagi miêdzy tymi dwoma da-

rami otrzymanymi od Boga. Równie¿
ostatnia encyklika Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II Fides et ratio (Wiara
i rozum) mówi o potrzebie uzupe³nia-
nia siê rozumu i wiary.

Pismo �w. bardzo dok³adnie i ob-
razowo ukazuje moment stworzenia,
Katechizm za� szeroko je komentu-
je. Spróbujemy przez szereg kolej-
nych katechez przeanalizowaæ tê
prawdê.

Dobrze siê sk³ada, ¿e nasze roz-
wa¿ania zbiegaj¹ siê z okresem Ad-
wentu, czasem rekolekcji, poniewa¿
mog¹ nam pomóc w dostrze¿eniu
mi³o�ci Boga, który nigdy nie pozo-
stawia swego stworzenia samemu
sobie, ale nieustannie daje nam po-
znawaæ swoj¹ wiern¹ mi³o�æ. Najpe-
³niej wyra¿a siê ona w przyj�ciu Je-
zusa Chrystusa na �wiat, aby daæ nam
Zbawienie.

ks. Tomasz

Czy Ty kochasz bli�niego, czy Go nie-
nawidzisz?

Czy z mi³o�ci¹, delikatno�ci¹ i czu³o�ci¹
mówisz Mu prawdê, kiedy b³¹dzi, czy poza
Jego plecami obgadujesz i os¹dzasz?
Czy widzisz drzazgê w oku bli�niego,
a w swoim nawet belki nie zauwa¿asz?
Czy starasz siê mówiæ dobrze o bli�nim, czy
rzucasz pos¹dzenia i oszczerstwa bez spraw-
dzenia?

Czy potrafisz przebaczyæ bli�niemu, kie-
dy Ci dokuczy³ i modlisz siê za Niego, aby
by³ lepszy czy odp³acasz tym samym?
Czy pielêgnujesz nienawi�æ do bli�nich, czy
oddajesz j¹ Jezusowi i prosisz, aby Ciê od
niej uwolni³?

Jezus Chrystus cierpia³ niewinnie za moje,
Twoje i nasze grzechy. Umar³ za nas na krzy-
¿u, aby�my my mieli z Nim ¿ycie wieczne
w niebie. Dlatego Ty, bracie i siostro, musisz
umrzeæ dla grzechu, zerwaæ z nim, wyrzec siê
jego i zacz¹æ nowe, �wiête ¿ycie.

Rozpoczynamy czas Adwentu, czas ocze-
kiwania na narodzenie Jezusa Chrystusa, ale
czy On narodzi siê w Twoim sercu, to ju¿
zale¿y od Ciebie. Pamiêtaj, ten czas, to jesz-
cze jedna szansa dla Ciebie na ¿ycie wieczne
z Bogiem.

Maria Sowiñska

Czas Adwentu

Dnia 22 listopada, w niedzielne popo-
³udnie, w Uroczysto�æ Chrystusa Króla
mieszkañcy miejscowo�ci Huta Mazow-
szañska postanowili dokonaæ �Aktu Intro-
nizacji� tj. obrania na swego Króla - Jezusa
Chrystusa. Nawet du¿y mróz, przy piêknie
zachodz¹cym s³oñcu w czerwonej purpu-
rze, nie zdo³a³ oziêbiæ gor¹cych i chêtnych
serc wiernych. Wszyscy zgromadzili siê
przed wznios³ym i okaza³ym krzy¿em, piêk-
nie przyozdobionym Obliczem Pana Jezu-
sa, wykonanym na podstawie Ca³unu Tu-
ryñskiego.

Po od�piewaniu pie�ni: �Krzy¿u �wiê-
ty� w kazaniu ks. Józef Wólczyñski SAC
przypomnia³, ¿e jego pos³uga duszpaster-
ska na Mazowszanach rozpoczê³a siê przed
14 laty od po�wiêcenia krzy¿a na Hucie
Górnej. W S³owie Bo¿ym ks. Jó¿ef zaak-
centowa³, ¿e w niektórych rejonach naszej
Ojczyzny kapliczki i przydro¿ne krzy¿e to
miejsca zaniedbane. Czêstsze s¹ jednak
przyk³ady pozytywne. Doro�li, m³odzie¿
i dzieci stroj¹ kapliczki i dbaj¹ o porz¹dek
wokó³ nich. �wiadczy to o ich wierze i umi-
³owaniu Chrystusa Ukrzy¿owanego. Powin-
ni�my zadawaæ sobie pytanie: czy ja szanu-
jê krzy¿, znak mojego zbawienia i wielkiej
mi³o�ci Chrystusa do ka¿dego cz³owieka.

W�ród przyby³ych na uroczysto�æ go�ci
byli: pose³ Jan £opuszañski, s³uchacze In-
stytutu Edukacji Narodowej przy ko�ciele
Matki Bo¿ej Królowej �wiata - Ksiê¿y Fi-
lipinów, Ruch Rodzin Nazaretañskich przy
naszym ko�ciele na M³odzianowie oraz
przedstawiciele Biura Radia Maryja przy
ko�ciele Ojców Bernardynów.

Podczas uroczysto�ci zabra³ g³os pose³
Jan £opuszañski. W swych s³owach odda³
ho³d i cze�æ Najwy¿szemu Majestatowi
Chrystusa Króla. Pokrzepi³ zgromadzonych
krótkim ale, jak¿e ciep³ym s³owem. Mówi³
o zniewa¿anej godno�ci Boskiej i ludzkiej
w osobie cierpi¹cego Chrystusa i Chrystusa
¿yj¹cego i dzia³aj¹cego poprzez swój Ko-
�ció³. On, Boski Zbawiciel jest dla nas �ró-
d³em nadziei na lepsz¹ przysz³o�æ. Zw³asz-
cza wtedy, gdy prze¿ywamy trudne chwile
w ¿yciu. Przypomnia³ wszystkim s³owa Je-
zusa: �Kto przyzna siê do Mnie przed lud�-
mi, przyznam siê i Ja przed moim Ojcem,
który jest w niebie� /Mt 10, 32/.

Wszyscy zebrani zawierzyli Jezusowi
Chrystusowi swoje sprawy, swoje ¿ycie,
prosz¹c, aby by³ obecny w�ród nas w na-
szej codzienno�ci. Aby b³ogos³awi³ wszyst-
kim w trudach i cierpieniach.

Wojciech Skorupski

Chrystus czeka³ na nas

�Bo góry mog¹ ust¹piæ
i pagórki siê zachwiaæ,
ale Mi³o�æ Moja
nie odst¹pi od ciebie�
/Iz 54, 10/
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�A kiedy Dwusetny numer �Gazetki� wydamy
to - pomodlimy siê do Boga z wdziêczno�ci¹,
a potem - zabawimy siê, zatañczymy,
za�piewamy rado�nie i - w bingo zagramy!�
I tak by³o rzeczywi�cie. Niedziela, dnia 14
listopada 1998 roku, by³a prawdziwym
�wiêtem dla naszej parafii. Tego, w³a�nie
dnia ukaza³ siê Dwusetny Numer gazetki,
Moja Parafia (w od�wiêtnej szacie). Nasz

opiekun - ks. Ireneusz Chmielowski - od
kilku tygodni nosi³ siê z zamiarem zorga-
nizowania Festynu z tej okazji. Na kilku
kolejnych zebraniach poprzedzaj¹cych ów
Festyn, dyskutowali�my z ks. Ireneuszem,
jak mia³aby wygl¹daæ ta, b¹d� co b¹d� pod-
nios³a uroczysto�æ.

Proszê sobie wyobraziæ, wszystko prze-
biega³o tak jak zaplanowali�my (a mo¿e
nawet lepiej?�). W poprzednim numerze
Mojej Parafii mieli�my okazjê obejrzeæ fo-
tografie z tego Festynu. A dzi� - w paru
s³owach chcê opowiedzieæ o nim. Niech
¿a³uj¹ ci, którzy nie uczestniczyli w weso-
³ym, barwnym Festynie parafialnym. To
by³o co�, co chyba na zawsze pozostanie
w naszej pamiêci!

Tamta niedziela, 22 listopada 1998 r.
rozpoczê³a siê tak �na dobre� w³a�ciwie
dopiero od godziny 14.30. Wtedy to w³a-
�nie wielu mieszkañców M³odzianowa i
Ustronia zebra³o siê na uroczystej Mszy

�wiêtej w nowym, ma³ym ko�ciele. Odpra-
wi³ j¹ ksi¹dz Ireneusz, który w kilku ser-
decznych s³owach podziêkowa³ Agniesz-
ce, S³awkowi, Grzegorzowi, oraz tym
wszystkim cz³onkom Redakcji, którzy pra-
cuj¹ od pocz¹tku (czyli od piêciu lat) w na-
szej �Gazetce Parafialnej�.

Po Mszy �wiêtej udali�my siê ca³¹ �po-
ka�n¹ gromadk¹� na plebaniê, aby tam ba-
wiæ siê, �piewaæ, graæ w ró¿norakie gry i �
je�æ gotowane kie³baski. Trochê inaczej
planowali�my wcze�niej. Gdyby bowiem
pogoda dopisa³a, ca³y ten Festyn mia³ siê
odbyæ w ogrodzie przy plebanii (³¹cznie
z pieczeniem kie³basek z grilla). Niestety
z ciê¿kich o³owianych chmur si¹pi³ upar-
cie listopadowy deszcz. Festyn odby³ siê
w dwóch salach w podwórzu plebanii. Ale
i tak by³o weso³o i bardzo, bardzo przyjem-
nie! Nasza m³oda Pani Redaktor Naczelna
- Agnieszka z pomoc¹ innych cz³onków
Redakcji - organizowa³a dla najm³odszych
ró¿ne bardzo ciekawe gry i zabawy (miê-
dzy innymi - kalambury, konkursy rysun-
kowe, konkursy piosenek, itp). Maluchy,
które t³umnie przyby³y, by³y zachwycone!
Niemal wszyscy uczestnicy Festynu wyku-
pili bardzo tanie losy (po 2 z³.) na loteriê
fantow¹. Losowanie odby³o siê ju¿ wtedy,
gdy festyn dobiega³ koñca�

Niemal¿e najstarsze redaktorki Gazetki
kr¹¿y³y miêdzy kuchni¹ na plebanii a sala-
mi 7 i 8 z dzbankami paruj¹cej herbaty i nie-
zliczonymi miseczkami gor¹cych, smako-
witych kie³basek.
Oj, wielu amatorów mia³ ten wspania³y fe-

stynowy poczêstunek!
Panie Redaktorki (Halina

i Katarzyna), które podjê-
³y siê wydawania tych
�smako³yków� mia³y rêce
pe³ne pracy, bowiem co
parê niemal sekund usta-
wia³y siê kolejki wyg³od-
nia³ych �milusiñskich� po
kie³baskê z musztard¹ czy
ketchup-em. Wszyscy je-
dli, a¿ im siê �uszy trzês³y�.
W sali nr 7, gdzie zgroma-

dzili siê doro�li, by³o nie
mniej rado�nie. Tutaj, pod
kierunkiem prowadz¹cej

scholê m³odzie¿ow¹, Kasi Wo�niak, starsi
�piewali ró¿ne stare i nowe piosenki. Przy-
jemnie by³o s³uchaæ silnego, czystego g³o-
su Kasi, która bez wytchnienia �piewa³a

Relacja z Festynu Mojej Parafii
jedn¹ po drugiej piosenkê (czy to ludow¹
czy harcersk¹). A niech ¿a³uje ten, kto nie
s³ysza³ jak piêknie �piewa³ s³ynne �Kolo-
rowe jarmarki� ksi¹dz Tadeusz Nowek!

Kulminacyjnym punktem zabawy fe-

stynowej by³a, jak ju¿ wspomnia³am, cie-
kawa loteria fantowa, której g³ówn¹ wy-
gran¹ by³ gustowny porcelanowy serwis
- komplet talerzy i talerzyków oraz - gra
w bingo. Ta gra poch³onê³a doros³ych, ¿e
podczas jej trwania panowa³a pe³na sku-

pienia cisza przerywana tylko od czasu do
czasu radosnym , triumfalnym okrzykiem:
�Bingo!� i taki szczê�liwiec podchodzi³
do ksiêdza Ireneusza po wygran¹ - plu-
szow¹ maskotkê, grê m³odzie¿ow¹, czy
inn¹ sympatyczn¹ nagrodê. A potem -
odby³o siê losowanie nagrody z loterii. Tu
- emocje osi¹gnê³y swój szczyt, gdy ksi¹dz
odczytywa³ szczê�liwy numer (jeden
z trzech, czy czterech), gdzie nagrodami
by³y kamionkowe komplety dzbanusz-
ków, czy - wspomniany serwis. Tak siê
zdarzy³o, ¿e serwis ten wygrali rodzice
naszego redakcyjnego kolegi - Marcina!

A gdy Festyn dobieg³ koñca, wszyscy,
chyba z autentycznym ¿alem opuszczali
salê nr 8. Bo czy jeszcze kiedy� taka bez-
troska zabawa powtórzy siê (gdzie mo¿-
na oderwaæ siê od codziennych zmartwieñ
i k³opotów?), oby tak by³o!

Katarzyna Wilczyñska
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¯YCZENIA

1. Dzi� o godz. 17.00 - Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe w intencji zma-
r³ych poleconych na wypominki listopadowe.

3. Dzi� rozpoczynamy rekolekcje adwentowe dla doros³ych. Taca,
która bêdzie zbierana we wtorek i �rodê zostanie przeznaczona
na nasz nowicjat w Wadowicach. Nowicjat w tym roku rozpoczê³o 35-ciu nowi-
cjuszy. Jeden pochodzi z naszej parafii.

4. Rekolekcje dla dzieci i m³odzie¿y w czwartek i pi¹tek.
5. W przysz³¹ niedzielê Komitet Budowy bêdzie przyjmowa³ indywidualne ofiary

na budowê ko�cio³a.
6. Chorych w miesi¹cu grudniu odwiedzimy przed �wiêtami - 18 grudnia.

W I Pi¹tek nie pójdziemy do chorych.
7. W ksiêgarni i w zakrystii s¹ do nabycia �wiece wigilijne �Caritas�. Koszt jednej

�wiecy 5 z³.
8. Chrzty na �wiêta mo¿na zg³aszaæ od 10 grudnia. Wymagane dokumenty: akt

urodzenia dziecka i za�wiadczenia chrzestnych.
9. W przysz³¹ niedzielê, 6 grudnia, o godz. 16.00 Msza �w. w intencji rodzin

w ma³ym ko�ciele.
10. W zwi¹zku z wymogami Kas Chorych kierownictwo i personel Przychodni

Rejonowej �M³odzianów� ul. Gajowa 66 zwraca siê z pro�b¹ do pacjentów
o zg³aszanie siê do wy¿ej wymienionej placówki w godz. 8.00 - 19.00
i deklarowania chêci korzystania z us³ug w ramach praktyki grupowej lekarza
rodzinnego. Wymagany dokument: dowód osobisty z wpisanym PESEL oraz
PESEL dzieci.

Ochrzczeni zostali:

Aleksandra Wróbel

Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli:

Aneta Jolanta Siwiec
i Rados³aw Romanowski
Agnieszka Gospodarczyk
i Grzegorz Róg

Odeszli do Pana:

Janusz G³uch - l. 59
Otolia Teresa Drabik - l. 66

W 34. rocznicê �lubu Zofii i Jana,
w 18. rocznicê urodzin Barbary,
w 18. rocznicê urodzin Sylwii,
w 17. rocznicê urodzin Wiktorii
oraz w 17. rocznicê urodzin Anny
¿yczymy wielu ³ask Bo¿ych i opieki
Naj�wiêtszej Marii Panny.

Redakcja

PARAFIANINEK

Wymienione litery wstawiæ
w odpowiednie miejsce:

CSWCKEN

Zapraszamy na Roraty
Roraty to Msza �w. wotywna ku

czci Naj�wiêtszej Maryi Panny, któr¹ odpra-
wia siê wcze�nie rano w dni powszednie
przez ca³y Adwent. Czêsto liturgiê wzboga-
caj¹ zwyczaje ludowe. W czasie odprawia-
nia Mszy �w. zapala siê dodatkow¹ �wiecê
symbolizuj¹c¹ Maryjê, która, podobnie jak
jutrzenka wyprzedza wschód s³oñca, poprze-
dzi³a przyj�cie �wiat³o�ci �wiata, Jezusa
Chrystusa. Nazwa pochodzi od pierwszych
s³ów antyfony na wej�cie adwentowej Mszy
�w. o Matce Bo¿ej: Rorate caeli, desuper -
Spu�cie rosê, niebiosa.

W naszym ko�ciele Roraty w dni po-
wszednie dla doros³ych o godz. 6.00,
dla dzieci o godz. 16.30.

W poniedzia³ek, wtorek i �rodê wy-
j¹tkowo dla dzieci o godz. 16.00, ze
wzglêdu na rekolekcje dla doros³ych.


