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Ewangelia na niedzielę (Mk 13,33-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo
nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie
jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom,
powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu
wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy,
czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was
śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»
Rozważanie:

Słowem, która najczęściej powtarza się w dzisiejszej Ewangelii jest słowo
„Czuwajcie”. W oryginale greckim nie jest jednak zawsze to samo słowo. Na
początku pojawia się słowo agrypneite, które można tłumaczyć jako „trwać bez snu”
albo „być przebudzonym”, później dwukrotnie użyte jest słowo grigoreite, które
oznacza nakaz czuwania ale też pośpiechu. Czuwanie, o którym mówi Jezus nie jest
więc czasem bierności. Jest czasem przebudzenia i pośpiechu. Przebudzenia z
uspokajającego nasze sumienie dobrego mniemania o sobie, z myślenia, że jeszcze
mam czas, z minimalizmu w wierze. Jezus mówiąc o czuwaniu zaprasza nas dziś do
pośpiechu w czynieniu dobra. Z tym pośpiechem Maryja pobiegła po Zwiastowaniu,
by usłużyć swojej krewnej Elżbiecie. Postawa czujności to program maksimum. To
ustawienie życiowego kompasu na świętość, na Boga. Bo z Panem Bogiem nie da
się żyć połowicznie. Święty Paweł wzywa, ale też obiecuje: Zbudź się, o śpiący, i
powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. (D.E.)
                            

Liturgia słowa: Niedziela (29.11): Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7 Ps 80 1Kor 1,3-9
Mk 13,33-37; poniedziałek (30.11): Rz 10,9-18 Ps 19 Mt 4,18-22; wtorek (01.12):
Iz 11,1-10 Ps 72 Łk 10,21-24; środa (02.12): Iz 25,6-10a Ps 23 Mt 15,29-37;
czwartek (03.12): Iz 26,1-6 Ps 118 Mt 7,21.24-27; piątek (04.12): Iz 29,17-24 Ps 27
Mt 9,27-31; sobota (05.12): Iz 30,19-21.23-26 Ps 147A Mt 9,35-10,1.5a.6-8.
W liturgii obchodzimy: w poniedziałek święto św. Andrzeja Apostoła, w środę
wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera, w czwartek św. Franciszka
Ksawerego, prezbitera, w piątek wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, prezbitera
i doktora Kościoła oraz św. Barbary, dziewicy i męczennicy.
Intencje modlitewne – grudzień:
Ogólna: Aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo
Boże i przez życie modlitwy.
Diecezjalna - różańcowa: Aby wszyscy, których dotknęła epidemia, zostali obdarzeni
potrzebnymi łaskami.
                            

Niech adwentowe oczekiwanie nas przemieni – apel KEP
Dla ludzi wierzących każdy Adwent jest czasem szczególnym. Jest czasem oczekiwania
z wiarą na powtórne przyjście Zbawiciela na ziemię, a jednocześnie przygotowania się do
obchodów Uroczystości Bożego Narodzenia. Narodziny Jezusa zmieniły wszystko.
Zmienił się bieg historii. Zmienił się świat. Zmienił się człowiek. Zmiany były
tak głębokie, że od narodzin Jezusa rozpoczęliśmy liczyć czas.
W porównaniu z poprzednimi, tegoroczny Adwent będzie wyjątkowy. Pandemia
zmieniła nasz codzienny sposób funkcjonowania, również w wymiarze duszpasterskim
i praktyk religijnych. W wielu osobach wywołuje ona lęk i niepewność. W wielu już
zostawiła trudne doświadczenie choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby. Właśnie dlatego
prosimy, aby w nadchodzącym czasie otworzyć nasze serca na nadzieję, którą przynosi
Chrystus. Niech oczekiwanie na spełnienie tej nadziei umocni naszą wiarę, stając się
źródłem pokoju serca oraz przyczyni się do przemiany nie tylko pojedynczych osób, ale
i całych społeczności – naszych rodzin i naszej ojczyzny. Zachęcamy wiernych do
uczestnictwa w codziennych Mszach Świętych Roratnich, do spotkań z przebaczającym
Jezusem w Sakramencie Pojednania, do prywatnej bądź wspólnotowej adoracji
Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń
sanitarnych. Kapłanów prosimy o jeszcze większą gorliwość duszpasterską – zgodnie ze
wskazaniami swoich biskupów – zwłaszcza odnośnie do celebracji Eucharystii, posługi
konfesjonału i innych sakramentów oraz duszpasterskiego towarzyszenia wiernym w ich
codziennych zmaganiach. Serdecznie prosimy wszystkich księży proboszczów, aby
stwarzali wiernym możliwość uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych zarówno w
kościele, jak i on-line. Jako kapłani, nie szczędźcie czasu, aby codziennie spotykać się ze
Słowem Bożym, trwać przed Najświętszym Sakramentem, modląc się za naszych parafian
– o głęboką wiarę, o świętość życia, za Kościół i wreszcie za naszą ojczyznę – o pokój
i umacnianie jej chrześcijańskiej tożsamości. Niech adwentowy czas oczekiwania będzie dla
nas zadatkiem tej nadziei, która spełni się wraz z ostatecznym przyjściem Bożego Syna.
                            

Czego uczy nas Adwent?
Adwent to okres, w którym Kościół zaprasza nas do wzbudzenia refleksji na temat
naszego osobistego kontaktu ze Zbawicielem. W tym miejscu każdy z nas powinien zadać
sobie pytanie: Czy moje serce pragnie Jezusa, czy Go wyczekuje? W czasie Adwentu
trzeba nam na nowo zdać sobie sprawę z faktu, że całe nasze życie tu na ziemi jest
oczekiwaniem w postawie czuwania na przyjście Oblubieńca. W okresie Adwentu bardzo
ważnym symbolem liturgicznym jest światło – Chrystus (Światłość świata) objawia się,
przychodzi do swoich i przynosi światło swojej nauki. W liturgii sprawowanej element
światła wyraża się przez roratnią świecę i lampiony adwentowe. Szczególne miejsce w
tym okresie zajmują Msze roratnie (Msze wotywne o Najświętszej Maryi Pannie), które w
większości polskich parafii odprawiane są wczesnym rankiem. Nazwa „roraty” pochodzi
od łacińskich słów rozpoczynających antyfonę introitu: Rorate caeli – Niebiosa spuście
nam z rosą Zbawiciela. W Polsce najstarsze wzmianki o roratach sięgają XIII wieku.
Początkowo były związane ze środowiskiem cysterskim na Śląsku, ale od XIV wieku
roraty były praktycznie znane w całej Polsce. Jak silna była tradycja mszy roratnej w
dawnej Polsce, świadczyć może kapela rorantystów na Wawelu, którą dziś znamy pod
nazwą Kaplicy Zygmuntowskiej. W roku 1752 Synod Piotrowski orzekł, że roraty mogą

być odprawiane tylko w okresie Adwentu. Zasadniczo roraty odprawiane są wcześnie rano.
Celebrowane o tej porze są symbolem, że przez Wcielenie przyszła na świat Światłość
prawdziwa, wzeszło „Słońce sprawiedliwości”. Przed rozpoczęciem Mszy roratniej
wnętrze kościoła pozostaje wygaszone. Palą się tylko świece ołtarzowe, Roratka oraz
lampiony. Znaki te są zaproszeniem, byśmy skupili się na tym, co najważniejsze. Byśmy
na nowo odkryli miłość Jezusa do nas i na nowo Go pokochali. Byśmy uczyli się czeka
z nadzieją w sercu. (D.E. na podst. moja-pielgrzymka.eu)
                            

Adwentowi przewodnicy - Izajasz
Postępujmy w światłości Pana… to wezwanie, które w pierwszym tygodniu Adwentu
kieruje do nas prorok Izajasz. Izajasz bywa nazywany największym spośród proroków
żydowskich. Urodził się ok. 765 r. przed Chr. w ważnej rodzinie z Jerozolimy. Zdobył
wszechstronne wykształcenie, wyróżniały go wielkie zalety ducha, charakteru i inteligencji.
Był żonaty i miał dwóch synów. Pan Bóg powołał go na swojego proroka poprzez wspaniałą
wizję w świątyni jerozolimskiej. Ta misja trwała czterdzieści lat. Izajasz uczy nas, jaki jest
Bóg. To Ten, który stanowczo przeciwstawia się złu i nie boi się nazwać go po imieniu. To
ten, który swój ukochany naród potrafi nazwać „plemieniem zbójeckim i dziećmi
wyrodnymi”. Ten sam jednak Bóg jest Tym, który chce człowiekowi przychylić nieba: dać
cień przed skwarem i schronienie przed nawałnicą. Izajasz pokazuje, że Boża miłość jest
wymagająca, wolna od złudzeń, ale właśnie dlatego jest szczera, prawdziwa i bez granic…
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – I NIEDZIELA ADWENTU
1. Dzisiaj początek Adwentu. Rozpoczyna się nowy rok duszpasterski przeżywany pod
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy".
W niedziele Adwentowe nie odprawia się Mszy roratnich, dlatego pierwsza Msza św.
w niedziele w Adwencie będzie zwyczajnie o godz. 8.00.
Na RORATY, czyli Mszę św. o Matce Bożej w Adwencie, zapraszamy we wszystkie
dni Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości na godz. 6.00. Z wiadomych
względów nie będzie w tym roku adwentowego konkursu dla dzieci, nie będzie też
procesji z lampionami. Mimo to, zapraszamy także dzieci do udziału w roratach. Dzieci
mogą przynosić lampiony, a zamiast udziału w procesji, mogą ustawić się blisko ołtarza.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
Codziennie możliwość spowiedzi, a szczególnie w czwartek w czasie Adoracji
Najświętszego Sakramentu i w piątek godzinę przed wieczorną Mszą św.
W piątek, tak jak w ubiegłych miesiącach, odwiedzimy tylko tych chorych, którzy zostaną
zgłoszeni w zakrystii, będzie to jednocześnie okazja do spowiedzi adwentowej dla chorych,
także dla tych, którzy nie korzystali z posługi sakramentalnej w pierwsze piątki.
W sobotę wieczorem Msza św. z liturgią niedzielną, a po Mszy św. zapraszamy na
nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca.
W przyszłą niedzielę, Msza św. o godz. 11.30, będzie w intencji rejonów I i II. Będzie
to I niedziela miesiąca, dlatego o 15.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe ze
zmianami tajemnic. Będzie to również Dzień Modlitw w intencji Kościoła na
Wschodzie, z możliwością pomocy materialnej przez ofiary składane do puszek.

9. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na

godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 8.

10. W Adwencie będzie można wesprzeć coroczną akcję Caritas: Wigilijne Dzieło Pomocy

Dzieciom, przez zakup świec, które będą wyłożone na stoliku pod chórem. Cena
minimalna świecy - 6 zł.
11. W naszym kościele zepsuły się stare organy. Ta sytuacja wymusiła zmianę w kolejności
zaplanowanych inwestycji. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionych organistów z Jarosławia,
zostały sprowadzone i zainstalowane nowe organy znanej i cenionej firmy Johannus. Ten
instrument był używany tylko do ekspozycji na wystawach artykułów kościelnych, dlatego
jego stan jest idealny, z dwuletnią gwarancją, a cena o połowę niższa. Mamy nadzieję, że
te organy posłużą nam przez długie lata. Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowanie
naszym wiernym, za składane w ostatnim czasie ofiary na potrzeby kościoła.
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 29/11/2020 - 06/12/2020
30/11/2020 Poniedziałek
06:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od rodziny Zygmunt)
17:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + KAROLA Małysz
01/12/2020 Wtorek
06:00 Za + JANA Sopel (od sąsiadów z ul. Dolnej)
17:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od żony)
17:00 Za + CZESŁAWĘ Miciak (od rodziny Kowalczyków)
02/12/2020 Środa
06:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od syna Rafała z rodziną)
17:00 Za + ANIELĘ Figlarską (od swatów z Iskrzyni)
17:00 Za + JANA Jankowskiego (od sąsiadów)
03/12/2020 Czwartek
06:00 Za + STANISŁAWĘ Kątek (od rodziny Śpiewaków)
17:00 Za + MIECZYSŁAWA w 2 rocz. śmierci
17:00 Za + STANISŁAWA Buczkowskiego (od rodziny Mrozów)
04/12/2020 Piątek
06:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od syna Marcina z rodziną)
06:00 Za + CZESŁAWĘ Miciak (od Mariana i Elżbiety Nykiel)
17:00 Za + STANISŁAWĘ Kątek (od rodziny Janiniy i Adama Olszańskich)
05/12/2020 Sobota
06:00 Za + ANIELĘ Figlarską (od Agaty i Andrzeja Piądel)
17:00 Za + JANA Sopel (od sąsiadów z ul. Dolnej)
17:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od córki Moniki z rodziną)
06/12/2020 II Niedziela Adwentu
08:00 Za Parafian; 10:00 Za + MIKOŁAJA, KATARZYNĘ, ANDRZEJA
11:30 Za rejon I i II; 16:00 O Bóże błog. i opiekę Matki Bożej dla KOLEJARZY
emerytów i rencistów i zmarłych kolejarzy oraz ich rodzin
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

