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I Niedziela Adwentu ·  Rok B

ważajcie, czuwajcie, bo nie wie-
cie, kiedy czas ten nadejdzie. 
Bo rzecz ma się podobnie jak 
z człowiekiem, który udał się  

w podróż. Zostawił swój dom, powie-
rzył swoim sługom staranie o wszyst-
ko, każdemu wyznaczył zajęcie, a 
odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.

Ewangelia: Mk 13, 33 – 37

Zaufanie!
Bóg powierzył nam cały Swój dom, abyśmy mieli o niego staranie. Cze-

kamy na powtórne przyjście Jezusa. Wtedy dopiero zostanie sprawdzone na-
sze zaangażowanie w sprawy Boże. Nagrodzony nasz trud i wysiłek w trosce  
o świat. Jakże wielkim zaufaniem obdarzył nas Bóg

Drogi Przyjacielu!
Czy zdajesz sobie sprawę jak bardzo ufa Tobie sam Stwórca? Coś uczynił  

z darem swego życia, otaczającego świat, z dana łaską? Czuwajcie bo nie wiecie 
kiedy przyjdzie Pan.

ks. Sylwester   

Pierwszy wieniec 
adwentowy, jaki za-
wieszono,  wyglądał 
inaczej niż obecnie. 
Umocowano na nim 
tyle świec, ile jest dni 
adwentowych. W ten 
sposób wieniec adwen-
towy był  widomym 
znakiem, że z każdym 
dniem zbliżania się do 
świąt Bożego Narodze-
nia w życiu człowieka 
staje się jaśniej.

1 grudzień 2002 – niedziela
I niedziela Adwentu

Imieniny obchodzą: Natalia, Eligiusz
Liturgia Słowa:

Iż 63, 16b – 17. 19b; 64
Psalm 80

1 Kor 13, 33- 37
Mk 13, 33 – 37 

2 grudzień 2002 – poniedziałek
Imieniny obchodzą: Paulina, Rafał

Liturgia Słowa:
Iz 2, 1 – 5 

Psalm 122
Mt 8, 5 – 11 

3 grudzień 2002 – wtorek
Imieniny obchodzą: Franciszek, 

Św. Franciszka Ksawerego
Iz 11, 1 – 10 
Psalm 72

Łk 10, 21 – 24 

4 grudzień 2002 – środa
Imieniny obchodzą: Barbara, Krystian

Liturgia Słowa:
Iz 25, 6 – 10a

Psalm 23
Mt 15, 29 – 37 

5 grudzień 2002 – czwartek
Imieniny obchodzą: Sabina, Krystyna

Liturgia Słowa:
Iż 26, 1 – 6 
Psalm 118

Mt 7, 21. 24 – 27 

6 grudzień 2002 – piątek
I piątek miesiąca

Imieniny obchodzą: Mikołaj, Emilian
Św. Mikołaja, biskupa

Liturgia Słowa:
Iż 29, 17 – 24 

Psalm 27
Mt 9, 27 – 31 

7 grudzień 2002 – sobota
I sobota miesiąca

św. Ambrożego, biskupa i doktora 
Kościoła

Imieniny obchodzą: Ambrożego,
Liturgia Słowa:

Iż 30, 19 – 21 . 23 – 26 
Psalm 147

Mt 9, 35 – 10, 1. 5. 6 – 8
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J a k  c o  r o k u  p r z e d  ś w i ę t a m i 
Bożego Narodzenia przeżywamy 
czterotygodniowy okres Adwentu.  
W Adwencie Kościół na całym świecie 
przygotowuje się do Świąt Bożego Naro-
dzenia. W Polsce czynimy to zwłaszcza 
na Mszy Świętej, którą nazywamy Ro-
ratami. Duża świeca zapalana podczas 
tej Mszy jest symbolem światła, jakie 
przyniósł na ziemię Jezus. W okresie tym 
kapłani używają szat liturgicznych koloru 
fioletowego. Kolor ten wyraża tęsknotę 
oczekiwania na Zbawiciela i przypomina 
nam, że powinniśmy dobrze przygotować 
się na Jego przyjęcie. 

Zaglądając do słownika wyrazów ob-
cych dowiadujemy się, że słowo Adwent 

pochodzi od łacińskiego słowa „adven-
tus”, które tłumaczy się jako „przyjście”. 
My katolicy przygotowujemy się na 
przyjście Mesjasza. Warto zatrzymać się 
i zastanowić przez chwilę, jak wygląda 
nasze czekanie. Czy w ogóle czekamy? 
Czy Chrystus w naszym życiu zajmuje 
na tyle ważne miejsce, iż przygotowu-
jemy się wyjątkowo na Święta. Które są 
pamiątką wydarzenia najważniejszego 
w historii ludzkości: wcielenia się Boga. 
Czy może często traktujemy Adwent jako 
miły, spokojny czas poprzedzający Boże 
Narodzenie, w którym nic specjalnego się 
nie dzieje poza porządkami domowymi 
lub planowaniem wyjazdu! Ogromna 
rzesza wierzących głęboko przeżywa Ad-
went, starając się co roku poddać refleksji 
swoje życie, pod kątem oczekiwania na 
pamiątkę tego wydarzenia, które maiło 
miejsce przeszło dwa tysiące lat temu, 
jak i pod kątem oczekiwania ostateczne-
go przyjścia na końcu ziemskiej historii. 
Kiedy to Chrystus „przyjdzie w chwale”  
Z całą pewnością wielu ten czas 
przeznacza na walkę z grzechem  
i nałogami, na wewnętrzny wzrost poprzez 
podejmowanie dodatkowych ofiar i rezy-

gnacji, jak też na pojednanie się z Bogiem 
w sakramencie pokuty. Ale są wśród nas  
i tacy, którzy nieświadomi wielkiej łaski 
jaką niesie czas Adwentu, przeżywają 
ten czas bezowocnie, nie korzystając z 
niezmierzonych bogactw Słowa, które 
stało się Ciałem. Pamiętamy o nich w 
naszych modlitwach. Jest ktoś, kto jest 
dla nas najlepszym przykładem, wzorem 
i pomocą w poszukiwaniu właściwych 
odpowiedzi na te pytania. Tą osobą jest 
Maryja, Matka Jezusa Chrystusa. Ona jest 
wzorem najlepszego wykorzystania czasu 
oczekiwania. Ona jest wzorem, bo owo-
cem Jej oczekiwania był sam Syn Boży.

Niech to nasze oczekiwanie nie koń-
czy się 25 grudnia, ale trwa przez całe 
nasze życie.

Opr. Monika Grzesiak i Piotr Dyjo

Adwent – czas oczekiwania

W dawnym Kościele obchodzono 
Adwent od 11 listopada do Bożego Na-
rodzenia i był to czas ścisłego postu. Od 
1570 r. Adwent liczy się od czwartej nie-
dzieli poprzedzającej Boże Narodzenie i 
jest on czasem radosnego oczekiwania. 
Jego symbolem jest światło.

Dziś w Kościele Katolickim rozpo-

czął się Adwent. Przez cztery tygodnie 
znów z radością będziemy oczekiwać 
na Boże Narodzenie. Niektóre dzieci 
czekają niecierpliwie, ponieważ bar-
dzo ciekawe są prezentów gwiazdko-
wych. Przy tym w ogóle nie zauważają, 
jak piękny jest sam Adwent i Roraty. 
Droga do Betlejem prowadzi także 
w naszym życiu przez ciemności. Ale 
nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. 
Mamy światło, które nas prowadzi. 
Światło to, którym jest sam Chrystus, 
znajduje się w centrum roratnich 
Mszy Św., które odprawia się przez 
cały okres Adwentu. Zastanówmy 

się nad zbawczym sensem przyjścia i 
zapytajmy siebie: Kim jest Ten, który 
przychodzi, skąd przychodzi, dlacze-
go, kiedy i jak?!

Adwent to: nie pozwolić rozerwać 
długiego łańcucha nadziei. To, czym 
wczoraj żyli nasi ojcowie, kryje w sobie 
moc jutra; wzmóc płomień wiary. Kto 
chce przetrwać długą noc, musi mieć 
coś, przy czym mógłby się ogrzać… 

Kuba Czubak

Przyjdź, Panie, tak jak wtedy, by nas poruszyć:
ponieważ nasza miłość stała się uboga.
Znamy wprawdzie Twoje słowa, jednak rzadko się do nich stosujemy.
Przyjdź, Panie, tak jak wtedy, by nas tym wstrząsnąć:
ponieważ nasze oczy przestały widzieć cuda tego świata.
Nasze wymagania rosną bez umiaru – a my nadal pozostajemy puści.
Przyjdź znowu, Panie…!
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Urodził się w Myrze, 
dzisiejszym Demre 
w Tureji. Około 300 r. 
został biskupem. 
Za panowania Maksymusa 
został wtrącony do 
więzienia i był torturowany. 
W 325 r. wziął udział 
w Soborze Nicejskim. 
Umarł 6 grudnia około 350 r.

IDZIE ŚWIĘTY MIKOŁAJ!

Przeskakiwanka:
Zaczynając od zaznaczonej kratki przeskakuj stale tą samą liczbę pól i od-

czytaj w ten sposób zaszyfrowaną wiadomość - dokończenie rebusu! 

Wyrwał trzy dziewczyny z nierządu. Jego 
uczynek przypomina nam, żebyśmy nigdy 
nie zdradzali samych siebie.

Uwolnił trzech uczniów z beczki. Jego 
uczynek przypomina nam, żebyśmy nie 
pozostawali więźniami własnej winy.

Nakarmił głodnych mieszkańców Myry. 
Jego uczynek przypomina nam, żebyśmy 
dzielili się swoim dobrobytem z innymi.

Ocalił rozbitków z toni morskiej. Jego 
uczynek przypomina nam, żebyśmy wspie-
rali tych, którzy znaleźli się w potrzebie. 

L E G E N D Y
O  Ś W I Ę T Y M  M I K O Ł A J U
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W minionym tygodniu

ŻYCZENIA

1. Dziś o godz. 17.00 – Nabożeństwo Adwentowe połączone z nabożeń-
stwem ku czci Miłosierdzia Bożego. Po nabożeństwie zmiana tajemnic 
dla Kółek Żywego Różańca.

2. Roraty:
 - dla dorosłych w dni powszednie o godz. 6.00.
 - dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.00.
3. Msze Św. z naukami rekolekcyjnymi: w poniedziałek, wtorek i środę o godz.: 6.00, 

9.30, 17.00 i 19.00. Spowiedź we wtorek: od godz. 9.00 do 11.30 i od 16.00 do 19.30  
z przerwą od godz. 18.00 do 18.30.

4. Taca, która będzie zbierana w środę na zakończenie rekolekcji zostanie przeznaczona na 
działalność apostolską Księży Pallotynów, jako wynagrodzenie dla rekolekcjonisty. 

5. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży – w czwartek i piątek:
 - dla dzieci o godz. 8.00 i 16.00;
 - dla młodzieży o godz. 17.30 w dużym kościele.
 Spowiedź dzieci:
 - w czwartek dla klas: 4, 5, 6 i Gimnazjum klas 1 i 2 od godz. 15.30.
 - w piątek dla klas 3 od godz. 15.30.
 Spowiedź młodzieży:
 - w czwartek dla Gimnazjum klas 3 od godz. 17.30.
 - w piątek dla młodzieży Szkół Średnich od godz. 17.30.
6. Chorych w miesiącu grudniu odwiedzimy przed świętami w piątek, 20 grudnia.
7. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na dalsze prace porządkowe  

i budowlane.
8. W księgarni i zakrystii są do nabycia  świece wigilijne „CARITAS”. Cena jednej świecy 5 zł.
9. Podczas rekolekcji intencje Mszy Św. przyjęte na godz. 7.00 i 8.00 zostaną odprawione 

o godz. 9.30, a z godz. 18.00 o godz. 19.00. Mszy Św. o godz. 7.00, 8.00 i 18.00 nie 
będzie.

10. Poświęcenie medalików dla dzieci z klas 2, odbędzie się w przyszłą niedzielę na Mszy 
Św. o godz. 16.00.

11. Przez okres Adwentu zbiórki dla Aspirantów będą odbywały się w każdy wtorek po rora-
tach dla dzieci w salkach na nowej plebanii. Ze względu na późną porę i bezpieczeństwo 
Aspirantów, prosimy aby i rodzice byli obecni na zbiórkach!

12. Konfederacja Episkopatu Polski ustaliła II Niedzielę Adwentu dniem modlitw i pomocy 
materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. Ofiary na ten cel można składać  
w przyszłą niedzielę do puszek przed kościołem.

13. Spotkanie studentów w każdą sobotę o godz. 19.00 na nowej plebanii.

Przechodź spokojnie przez hałas i po-
śpiech(…).

Ludzie spieszą się i uważają, że zawsze są 
spóźnieni. Gubią w życiu tak wiele ważnych 
chwil, nie zauważając ich w dążeniu do tego 
aby spełnić swoją wizję szczęścia. A prze-
cież czasami warto się zatrzymać. Popatrzeć 
na swoje życie z dystansem, ucieszyć się z 
małych, codziennych szczęść i zastanowić 
się, czy w szumie życia codziennego nie 
zatraciliśmy tego co najważniejsze.

Bez wyrzekania się siebie bądź na dobrej 
stopie ze wszystkimi(…).

W ludziach przeszkadza mam mnóstwo 
rzeczy. Zazwyczaj widzimy wyraźniej wady 
niż zalety innych. Nie zastanawiamy się nad 
tym, że być może kiedyś Bóg spląta nasze 
życie z losami tych ludzi, których nie znamy, 
a już mamy o nich złe zdanie. Czy nie łatwiej 
byłoby z nimi pracować, uczyć się, żyć, gdy-

byśmy ludzi traktowali, tak jakbyśmy chcieli, 
aby nas traktowano? 

Wypowiadaj się jasno i spokojnie, i wysłu-
chaj innych, nawet tępych i nieświadomych(…). 

Chcemy, aby „nasza prawda” była „praw-
dą wszystkich”! Uważamy, że wiemy naj-
lepiej i najwięcej i musimy koniecznie 
dokształcić tych tępych, głupich, którzy nie 
wiedzą o życiu tak wiele jak my. Nie bierzemy 
nawet pod uwagę tego, że może oni nie chcą 
wiedzieć.

Unikaj głośnych i napastliwych – są udrę-
ką ducha(…). 

Ludzie boją się ciszy. Zastanawiałeś się 
kiedyś czemu? Może boją się, że w ciszy 
usłyszą coś, czego nie chcą, aby było w ich 
świadomości. Usłyszą może, że zgubili drogę 
i zasady, którymi kiedyś się kierowali. 

Niech twoje plany i osiągnięcia będą dla 
ciebie źródłem radości. 

Ciesz się, z małych sukcesów, ale także z 
tego, że masz plan, że wiesz co chcesz robić. 
Widzieć cel to jedna z najważniejszych rzeczy 
na świecie. Nie wiedząc, gdzie się doży moż-
na się bardzo pogubić wśród życiowych dróg, 
a radość z sukcesów, choćby tych najmniej-
szych, pokazuje czy zachowaliśmy w sobie 
cząstkę tego co najpiękniejsze w nas samych.

Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia. 
Ani też nie podchodź cynicznie do miłości, 
albowiem jest ona wieczna (…).

Kochające serce zawsze odkryje czy mi-
łość jest prawdziwa. Udając uczucia, udajesz 
samego siebie i nigdy nie dowiesz się co w 
życiu jest prawdzie a co tylko fikcyjne.

Dąż do szczęścia(…).
Bo tylko wtedy twoje cele będą warte 

poświęcenia.  
Sylwia Buchacz 
(korzystałam z Deziderat, które zostały 

znalezione w kościele św. Pawła w Baltimore, 
datowane na 1692 r.)

Ochrzczeni zostali:

Jan Mikołaj Kalbarczyk

Szymon Stanisławek

Odeszli do Pana:

Zygmunt Janczykowsk

W 21. rocznicę urodzin Sylwii błogosła-
wieństwa Bożego i opieki Matki Bożej 
Królowej Apostołów życzy Redakcja 

I Niedziela Adwentu
Bóg wybiera się w drogę,
żeby przybyć do człowieka.

MIEJ ZASADY – ŁAM ZASADY...!!!


