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EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 
«Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo 
proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
dla Niego prostujcie ścieżki!»
Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego 
pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz 
cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece 
Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu 
spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, 
jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, 
a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam 
wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest 
przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego 
owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; 
lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić 
Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło 
w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu 
nieugaszonym».

Komentarz
Dobrej
Nowiny
I rozbłysły centra handlowe milionami lampek. 
Wszędzie pełno choinek, kolorowych prezentów, 
zaprzęgów reniferów. Zrobiło się pięknie. I teraz 
właśnie Jan Chrzciciel woła do nas „Nawróćcie 
się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Aż „kłuje             
w oczy” surowy, ascetyczny, wręcz szorstki tryb 
życia Jana, który nie dbał o wygodę, „nosił odzienie 
z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder,                                                                                         
a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny”. 
Żył z dala od cywilizacji - na pustyni. Nie 
potrzebował tego wszystkiego, za czym tak dzisiaj 
pędzimy. Ale prostota, autentyzm i wolność Jana 
Chrzciciela nie przestaje nas pociągać. „Nawróćcie 
się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. 
A nawrócić się to uwolnić myśli od rozproszenia, 
od nadmiernej troski o siebie i o własne interesy, 
to patrzeć na świat, na ludzi tak, jak patrzy Bóg, to 
pozwolić Bogu działać w nas. Nie jest to możliwe 
bez ciszy, modlitwy, samotności. Dlatego właśnie w 
Adwencie potrzebujemy pustyni. Dla nas pustynia 
oznacza czasem oderwanie się od codziennej 
rzeczywistości, zabiegania, niepokoju, nabranie 
dystansu do codziennych zmartwień, lęków. 
Czas niemiłosiernie ucieka. Jeszcze nie wszystkie 
prezenty kupione, pierniczki ktoś po kryjomu 
wyjadł… Trzeba się spieszyć. Niezmiennie, jak co 
roku, wydaje nam się, że na nawrócenie przyjdzie 
jeszcze czas. Jeszcze będziemy sięgali częściej 
po Pismo Święte, regularnie się modlili, jeszcze 
przyłożymy się do pracy nad sobą. Nie zmarnujmy 
znowu tego błogosławionego czasu Adwentu, 
a doświadczymy wolności Jana Chrzciciela.

Justyna Zienkowicz

Nawracajcie się, 
bo bliskie jest 

królestwo niebieskie

                                            EWANGELIA  Mt 3, 1-12
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28.11.
„Udręka staje się powodem 
wytrwałości. Wytrwałość  
daje początek stałości,             
a stałość nadziei” 
(Rz 5, 3-4).św. Paweł Apostoł

29.11.
„Jest rzeczą człowieka 
roztropnego oceniać sprawy 
podług ich wyniku, ponieważ 
czego koniec jest dobry, to 
i dobre. Na nic bowiem nie 
przyda się szczepić gałązkę na 
winorośli, skoro nie ma się 
zrywać dojrzałych winogron.”
bł. Wincenty Kadłubek

30.11.
„Rozsiewajcie miłość wszę-
dzie, dokąd się udacie, a za-
cznijcie od własnego domu.”
św. Matka Teresa z Kalkuty

1.12.
„Nie uznawajcie za praw-
dę niczego, co jest wyzute 
z miłości. I nie uznawajcie 
za miłość, co jest wyzute                        
z prądy. Jedno bez drugiego 

Myśli na każdy dzień
staje się niszczycielskim 
kłamstwem.”
św. Teresa Benedykta od 
Krzyża (Edyta Stein)

2.12.
„Miłujmy Pana, wychwa-
lajmy Pana zawsze, nigdy 
Go nie obrażajmy!”
bł. Rafał Melchior Chy-
liński

3.12.
„Im więcej miłujemy, tym 
więcej nam do umiłowania 
zostaje, a im więcej cnót 
zdobywamy, tym więcej 
mamy do zdobycia. Miłość 
bowiem w swym działaniu 
jest zawsze nienasycona, 
gdyż posiada świadomość, 
że nie zdoła nigdy wypłacić 
tego, co winna.”
bł. Jan Ruysbroeck

4.12.
„Kto ma przed oczyma 
owoce trudów, ten niezlę-
kłym umysłem przystępuje 
do walki.”
św. Jan Damasceński

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

II NIEDZIELA ADWENTU 
4 grudnia 2022

PIERWSZE CZYTANIE  Iz 11, 1-10
Przyjście Mesjasza, Króla sprawiedliwego
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie 
na niej duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch 
wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie 
sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Iz 35, 1-10; Ps 85; Łk 5, 17-26
Wtorek: Iz 40, 1-11; Ps 96; Mt 18, 12-14
Środa: Iz 40, 25-31; Ps 104; Mt 11, 28-30
Czwartek: Rdz 3, 9-15; Ps 98; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 26-38
Piątek: Iz 48, 17-19; Ps 1; Mt 11, 16-19
Sobota: Syr 48, 1-4. 9-11; Ps 80; Mt 17, 10-13

sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich 
ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. 
Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem 
lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem ra-
zem leżeć będą, cielę i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je 
poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, mło-
de ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemow-
lę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki 
żmii. Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, 
bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają 
morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla 
narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego 
spoczynku.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY    
Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7)
Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Refren.
Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Refren.
Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

Refren.
Niech jego imię trwa na wieki, *
jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię.
Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią, *
niech wszystkie narody życzą mu szczęścia.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE  Rz 15, 4-9
Chrystus zbawia wszystkich ludzi
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia: To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego 
pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, pod-
trzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech spra-
wi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie 
jednymi ustami wielbili Boga i ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was 
– ku chwale Boga. Albowiem Chrystus – powiadam – stał się sługą ob-
rzezanych dla ukazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic 
danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie 
uwielbili Boga, jak napisano: «Dlatego oddawać Ci będę cześć między 
poganami i śpiewać imieniu Twojemu».

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Łk 3, 4c. 6
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
   wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
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„Miłość ludzi i łatwość zjednywania sobie drugich to 
nie tylko cnota, ale przede wszystkim łaska. Chłoniemy 
serdeczność drugich jak pięć talentów i tą dobrocią 
możemy promieniować.”
Te zdania zapisała Dokta w swoim pamiętniku w styczniu 
1958 roku.
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3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje 
ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana 
Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

RORATY

       Z  ŻYCIA  PARAFII

RORATY
Od poniedziałku do piątku o godz. 18:00
W poniedziałek i środę – szczególnie zapraszamy dzieci
W sobotę o godz. 6:00 – szczególnie zapraszamy młodzieży i dorosłych.
W sobotę po roratach zapraszamy na wspólne śniadanie w Sali domu parafialnego 
– możesz coś przynieść do wspólnego stołu.
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

PAPIEŻ: W OBLICZU WOJEN ŻYDZI
I CHRZEŚCIJANIE MOGĄ DZIAŁAĆ RAZEM

I OTWIERAĆ DROGI POKOJU

Podczas spotkania w Watykanie z przedstawi-
cielami Światowego Kongresu Żydów (ŚKŻ) 
Franciszek po raz kolejny zaznaczył, że każ-
da wojna „jest zawsze, w każdym przypadku                         
i wszędzie klęską całej ludzkości”. „Myślę                     
o tej na Ukrainie, świętokradczej wojnie, która zagraża 
zarówno Żydom, jak i chrześcijanom, pozbawiając ich 
uczuć, domów, własności, samego życia” – stwierdził 
papież. ŚKŻ reprezentuje społeczności żydowskie                           
w ponad 100 krajach. Dziś misją Światowego Kongre-
su Żydów jest promowanie jedności i reprezentowanie 
interesów narodu żydowskiego oraz zapewnienie cią-
głości i rozwoju jego dziedzictwa religijnego, ducho-
wego, kulturowego i społecznego. Światowy Kongres 
Żydów, jak przypomniał papież Franciszek, „prowadzi 
dialog z Komisją ds. Kontaktów Religijnych z Juda-
izmem i od lat organizuje konferencje cieszące się du-
żym zainteresowaniem”.
 

FRANCISZEK PODZIĘKOWAŁ POLAKOM ZA JEDNOŚĆ
Z PRZEŚLADOWANYMI CHRZEŚCIJANAMI

Oto słowa Ojca Świętego, skierowane do Polaków 
podczas środowej audiencji ogólnej (23.11.2022): 
„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Jestem 
wam wdzięczny, że w tych dniach jednoczyliście się                
z prześladowanymi w świecie chrześcijanami, włącza-
jąc się w inicjatywę RedWeek oraz modląc się za nich 
szczególnie w sanktuarium na Jasnej Górze. Niech 
Matka Boża wyjedna im pełną wolność i pocieszenie 
w utrapieniu. Z serca wam błogosławię”.
 

PAPIEŻ POZDROWIŁ UCZESTNIKÓW 
I KIBICÓW MUNDIALU

Na zakończenie audiencji ogólnej Ojciec 
Święty wyraził solidarność z ofiarami trzęsie-
nia ziemi na Jawie w Indonezji, przypomniał         
o niedzielnej beatyfikacji włoskiego misjo-
narza w Ugandzie, pozdrowił uczestników                         
i kibiców rozgrywanych w katarze mistrzostw 
świata w piłce nożnej, a także zaapelował                    
o modlitwę w intencji udręczonej Ukrainy.
Papież powiedział m.in.: „Pozdrawiam za-
wodników, kibiców i widzów, którzy śledzą 
z różnych kontynentów rozgrywane w Kata-
rze Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Oby to waż-
ne wydarzenie stało się okazją do spotkania i zgody 
między narodami, sprzyjającą braterstwu i pokojowi 
między nimi”.

 PAPIEŻ: TRWA III WOJNA ŚWIATOWA, 
POTRZEBA ZDECYDOWANYCH DZIAŁAŃ

„Trwa III wojna światowa. Potrzeba zdecydowa-
nych działań i naprawy obecnej sytuacji” – napi-
sał Papież          w przesłaniu do uczestników 12. 
Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. 
Ojciec Święty zauważa, że żyjemy w okresie 
wielkich konfliktów, które zdają się negować po-
stawę zaufania do innych, podtrzymywaną przez 
poczucie bezpieczeństwa i pokoju. „Pomyślmy 
– pisze Papież – o wielu trwających konfliktach 
na całym świecie i wynikającej z nich biedzie, 
cierpieniu, niewinnych ofiarach, dzieciach po-
zbawionych przyszłości. Jest to ponury scena-
riusz, który wymaga zdecydowanej interwencji 
i pracy naprawczej”.
Papież zachęca też, by stale dążyć do spotkania 
z drugim człowiekiem, do przekształcania ego-
izmu w braterstwo. Tylko w ten sposób można 
wyjść z logiki wojny, która widzi w innym wroga 
i uzurpatora, i zacząć wytyczać możliwe drogi 
pokoju.
 

PAPIESKI LIST DO UKRAIŃCÓW: 
CHCIAŁBYM ZŁĄCZYĆ MOJE ŁZY Z WASZYMI

„Chciałbym złączyć moje łzy z waszymi i po-
wiedzieć wam, że nie ma dnia, kiedy nie jestem 
blisko was i nie noszę was w sercu i w modlitwie. 
Wasze cierpienie jest i moim cierpieniem”. Pa-
pież Franciszek pisze o tym w przejmującym 
liście do narodu ukraińskiego, który powstał                    
w 9 miesięcy od rosyjskiej agresji. Ojciec Święty 
podkreśla, że w tym dramatycznym czasie świat 
poznał odważny i silny naród, który cierpi i mo-
dli się, płacze i walczy, stawia opór i ma nadzieję: 
naród szlachetny i męczeński.
Przyszłość pokoju na Ukrainie Ojciec Święty 
zawierza wstawiennictwu Niepokalanej, która 
wniosła Boga w świat. „Dla Boga nie ma nic nie-
możliwego” – podkreśla Papież, modląc się, by 
spełnił On słuszne oczekiwania ukraińskich serc, 
uleczył ich rany i dał im swoją pociechę.
 

FRANCISZEK: PAN PRZYJDZIE 
POŚRÓD CODZIENNYCH SPRAW

„W tym okresie Adwentu otrząśnijmy się z na-
szego letargu i przebudźmy ze snu! Starajmy się 
zadać sobie pytanie: czy jestem świadomy tego, 
czym żyję, czy jestem czujny, czy jestem przebu-
dzony? Czy staram się rozpoznawać Bożą obec-
ność w codziennych sytuacjach?” – zachęcał 
27 listopada Ojciec Święty w rozważaniu przed 
modlitwą „Anioł Pański”.
Papież zaznaczył, że zawarte w czytanym frag-
mencie słowa „Pan wasz przyjdzie” (Mt 24,42) 

Papież pozdrowił uczestników i kibiców mundialu
Na zakończenie audiencji ogólnej Ojciec Święty wyraził solidarność z ofiarami trzęsienia 
ziemi na Jawie w Indonezji, przypomniał o niedzielnej beatyfikacji włoskiego misjonarza w
Ugandzie, pozdrowił uczestników i kibiców rozgrywanych w katarze mistrzostw świata w 
piłce nożnej, a także zaapelował o modlitwę w intencji udręczonej Ukrainy.
Papież powiedział m.in.: „Pozdrawiam zawodników, kibiców i widzów, którzy śledzą z 
różnych kontynentów rozgrywane w Katarze Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Oby to 
ważne wydarzenie stało się okazją do spotkania i zgody między narodami, sprzyjającą 
braterstwu i pokojowi między nimi”.

Papież: trwa III wojna światowa, potrzeba zdecydowanych działań
„Trwa III wojna światowa. Potrzeba zdecydowanych działań i naprawy obecnej sytuacji” –
napisał Papież w przesłaniu do uczestników 12. Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. 
Ojciec Święty zauważa, że żyjemy w okresie wielkich konfliktów, które zdają się negować 
postawę zaufania do innych, podtrzymywaną przez poczucie bezpieczeństwa i pokoju. 
„Pomyślmy – pisze Papież – o wielu trwających konfliktach na całym świecie i wynikającej z 
nich biedzie, cierpieniu, niewinnych ofiarach, dzieciach pozbawionych przyszłości. Jest to 
ponury scenariusz, który wymaga zdecydowanej interwencji i pracy naprawczej”.
Papież zachęca też, by stale dążyć do spotkania z drugim człowiekiem, do przekształcania 
egoizmu w braterstwo. Tylko w ten sposób można wyjść z logiki wojny, która widzi w innym 
wroga i uzurpatora, i zacząć wytyczać możliwe drogi pokoju.

W POLSCE I NA ŚWIECIE

NA ŚWIECIE

Papież: w obliczu wojen Żydzi i chrześcijanie mogą działać razem i otwierać drogi 
pokoju
Podczas spotkania w Watykanie z przedstawicielami Światowego Kongresu Żydów (ŚKŻ) 
Franciszek po raz kolejny zaznaczył, że każda wojna „jest zawsze, w każdym przypadku i 
wszędzie klęską całej ludzkości”. „Myślę o tej na Ukrainie, świętokradczej wojnie, która 
zagraża zarówno Żydom, jak i chrześcijanom, pozbawiając ich uczuć, domów, własności, 
samego życia” – stwierdził papież. ŚKŻ reprezentuje społeczności żydowskie w ponad 100 
krajach. Dziś misją Światowego Kongresu Żydów jest promowanie jedności i 
reprezentowanie interesów narodu żydowskiego oraz zapewnienie ciągłości i rozwoju jego 
dziedzictwa religijnego, duchowego, kulturowego i społecznego. Światowy Kongres Żydów, 
jak przypomniał papież Franciszek, „prowadzi dialog z Komisją ds. Kontaktów Religijnych z 
Judaizmem i od lat organizuje konferencje cieszące się dużym zainteresowaniem”.

Franciszek podziękował Polakom za jedność z prześladowanymi chrześcijanami
Oto słowa Ojca Świętego, skierowane do Polaków podczas środowej audiencji ogólnej 
(23.11.2022): „Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Jestem wam wdzięczny, że w 
tych dniach jednoczyliście się z prześladowanymi w świecie chrześcijanami, włączając się w 
inicjatywę RedWeek oraz modląc się za nich szczególnie w sanktuarium na Jasnej Górze.
Niech Matka Boża wyjedna im pełną wolność i pocieszenie w utrapieniu. Z serca wam 
błogosławię”.

W POLSCE I NA ŚWIECIE

NA ŚWIECIE

Papież: w obliczu wojen Żydzi i chrześcijanie mogą działać razem i otwierać drogi 
pokoju
Podczas spotkania w Watykanie z przedstawicielami Światowego Kongresu Żydów (ŚKŻ) 
Franciszek po raz kolejny zaznaczył, że każda wojna „jest zawsze, w każdym przypadku i 
wszędzie klęską całej ludzkości”. „Myślę o tej na Ukrainie, świętokradczej wojnie, która 
zagraża zarówno Żydom, jak i chrześcijanom, pozbawiając ich uczuć, domów, własności, 
samego życia” – stwierdził papież. ŚKŻ reprezentuje społeczności żydowskie w ponad 100 
krajach. Dziś misją Światowego Kongresu Żydów jest promowanie jedności i 
reprezentowanie interesów narodu żydowskiego oraz zapewnienie ciągłości i rozwoju jego 
dziedzictwa religijnego, duchowego, kulturowego i społecznego. Światowy Kongres Żydów, 
jak przypomniał papież Franciszek, „prowadzi dialog z Komisją ds. Kontaktów Religijnych z 
Judaizmem i od lat organizuje konferencje cieszące się dużym zainteresowaniem”.

Franciszek podziękował Polakom za jedność z prześladowanymi chrześcijanami
Oto słowa Ojca Świętego, skierowane do Polaków podczas środowej audiencji ogólnej 
(23.11.2022): „Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Jestem wam wdzięczny, że w 
tych dniach jednoczyliście się z prześladowanymi w świecie chrześcijanami, włączając się w 
inicjatywę RedWeek oraz modląc się za nich szczególnie w sanktuarium na Jasnej Górze.
Niech Matka Boża wyjedna im pełną wolność i pocieszenie w utrapieniu. Z serca wam 
błogosławię”.

Papież pozdrowił uczestników i kibiców mundialu
Na zakończenie audiencji ogólnej Ojciec Święty wyraził solidarność z ofiarami trzęsienia 
ziemi na Jawie w Indonezji, przypomniał o niedzielnej beatyfikacji włoskiego misjonarza w
Ugandzie, pozdrowił uczestników i kibiców rozgrywanych w katarze mistrzostw świata w 
piłce nożnej, a także zaapelował o modlitwę w intencji udręczonej Ukrainy.
Papież powiedział m.in.: „Pozdrawiam zawodników, kibiców i widzów, którzy śledzą z 
różnych kontynentów rozgrywane w Katarze Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Oby to 
ważne wydarzenie stało się okazją do spotkania i zgody między narodami, sprzyjającą 
braterstwu i pokojowi między nimi”.

Papież: trwa III wojna światowa, potrzeba zdecydowanych działań
„Trwa III wojna światowa. Potrzeba zdecydowanych działań i naprawy obecnej sytuacji” –
napisał Papież w przesłaniu do uczestników 12. Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. 
Ojciec Święty zauważa, że żyjemy w okresie wielkich konfliktów, które zdają się negować 
postawę zaufania do innych, podtrzymywaną przez poczucie bezpieczeństwa i pokoju. 
„Pomyślmy – pisze Papież – o wielu trwających konfliktach na całym świecie i wynikającej z 
nich biedzie, cierpieniu, niewinnych ofiarach, dzieciach pozbawionych przyszłości. Jest to 
ponury scenariusz, który wymaga zdecydowanej interwencji i pracy naprawczej”.
Papież zachęca też, by stale dążyć do spotkania z drugim człowiekiem, do przekształcania 
egoizmu w braterstwo. Tylko w ten sposób można wyjść z logiki wojny, która widzi w innym 
wroga i uzurpatora, i zacząć wytyczać możliwe drogi pokoju.





Papieski list do Ukraińców: Chciałbym złączyć moje łzy z waszymi
„Chciałbym złączyć moje łzy z waszymi i powiedzieć wam, że nie ma dnia, kiedy nie jestem 
blisko was i nie noszę was w sercu i w modlitwie. Wasze cierpienie jest i moim cierpieniem”. 
Papież Franciszek pisze o tym w przejmującym liście do narodu ukraińskiego, który powstał 
w 9 miesięcy od rosyjskiej agresji. Ojciec Święty podkreśla, że w tym dramatycznym czasie 
świat poznał odważny i silny naród, który cierpi i modli się, płacze i walczy, stawia opór i ma 
nadzieję: naród szlachetny i męczeński.
Przyszłość pokoju na Ukrainie Ojciec Święty zawierza wstawiennictwu Niepokalanej, która 
wniosła Boga w świat. „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” – podkreśla Papież, modląc się,
by spełnił On słuszne oczekiwania ukraińskich serc, uleczył ich rany i dał im swoją pociechę.

Franciszek: Pan przyjdzie pośród codziennych spraw
„W tym okresie Adwentu otrząśnijmy się z naszego letargu i przebudźmy ze snu! Starajmy 
się zadać sobie pytanie: czy jestem świadomy tego, czym żyję, czy jestem czujny, czy jestem 
przebudzony? Czy staram się rozpoznawać Bożą obecność w codziennych sytuacjach?” –
zachęcał 27 listopada Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”.
Papież zaznaczył, że zawarte w czytanym fragmencie słowa „Pan wasz przyjdzie” (Mt 24,42) 
są fundamentem nadziei chrześcijańskiej. Podkreślił, że to przyjście Pana dokona się pośród 
normalnych codziennych spraw. „W obliczu osoby potrzebującej, także wtedy, gdy stajemy 
wobec dni, które zdają się szare i monotonne, właśnie tam jest Pan, który nas wzywa, mówi 
do nas i inspiruje nasze działania” – stwierdził Franciszek.

Ks. Pleń: niech nie opuszcza nas nadzieja, że piłkarze i kibice dadzą piękne świadectwo
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są fundamentem nadziei chrześcijańskiej. Podkreślił, 
że to przyjście Pana dokona się pośród normalnych 
codziennych spraw. „W obliczu osoby potrzebującej, 
także wtedy, gdy stajemy wobec dni, które zdają się sza-
re i monotonne, właśnie tam jest Pan, który nas wzywa, 
mówi do nas i inspiruje nasze działania” – stwierdził 
Franciszek.
 

KS. PLEŃ: NIECH NIE OPUSZCZA NAS 
NADZIEJA, ŻE PIŁKARZE I KIBICE DADZĄ 

PIĘKNE ŚWIADECTWO

„Bądźmy razem, niech połączy nas piłka. 
Niech nie opuszcza nas nadzieja, że piłkarze 
i kibice dadzą podczas tych dni piękne świa-
dectwo” – mówi KAI krajowy duszpasterz 
sportowców ks. Edward Pleń SDB, zachęca-
jąc do modlitwy różańcowej przed każdym 
meczem reprezentacji Polski na mistrzostwach świata 
w piłce nożnej w Katarze. „Zapraszam do wielkiej 
modlitwy za naszych piłkarzy, sztab szkoleniowy, kibi-
ców” – apeluje ks. Pleń.
 

ABP GĄDECKI SPOTKAŁ SIĘ Z METROPOLITĄ SAWĄ

22 listopada Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki 
spotkał się z Metropolitą Warszawskim i Całej 
Polski abp Sawą. Spotkanie – które odbyło się 
w siedzibie metropolity Sawy na warszawskiej 
Pradze – dotyczyło relacji katolicko-prawo-
sławnych w perspektywie wojny na Ukrainie, 
pomocy ukraińskim uchodźcom i dalszych 
wspólnych działań na polu dialogu ekume-
nicznego. Na zakończenie spotkania metro-
polita Sawa ofiarował abp. Gądeckiemu artystycznie 
wykonany krzyż biskupi.
 

ADWENT 
CZAS OCZEKIWANIA NA PRZYJŚCIE ZBAWICIELA

Adwent to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy 
okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz 
wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i osta-
teczne przyjście Jezusa Chrystusa. 
Dla chrześcijan przepełniony on jest radością.
Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwento-
wym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. 
sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle 
bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach 
przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku 
świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie, jakie 
światu przynoszą narodziny Zbawiciela.
Innym zwyczajem jest zawieszanie w kościele wieńca 
z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele 
Adwentu. Z upływem kolejnych tygodni, podczas 
Rorat, zapala się odpowiednią liczbę świec. Świece                           
i lampiony, tak często używane w liturgii adwentowej, 
wyrażają czuwanie. Nawiązują one do ewangelicznych 
przypowieści, m.in. o pannach mądrych i głupich. 

Światło jest też wyrazem radości z bliskiego już 
przyjścia Chrystusa.
Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszego słowa 
łacińskiej pieśni na wejście, śpiewanej w okresie 
Adwentu – „Rorate coeli” (Niebiosa, spuśćcie 
rosę).
W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy 
kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała 
ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpo-
wiednio wyrażają to co duchowe i to co cielesne, 
fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. 
Zarazem połączenie błękitu i czerwieni sym-
bolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa 
zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. 
Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu – tzw. 
Niedziela „Gaudete” (radujcie się). Obowiązu-
je w niej różowy kolor szat liturgicznych, który 
wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość 
Bożego Narodzenia.

 ABP GĄDECKI NA ADWENT: NAJWAŻNIEJSZE 
JEST DUCHOWE PRZYGOTOWANIE

„Życzę wszystkim dobrego przejścia przez Ad-
went i spotkania ze Zbawicielem w swoim su-
mieniu i w sercu” – powiedział przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław 
Gądecki u progu Adwentu.
Zachęcając do owocnego przeżywania naj-
bliższych dni, abp Gądecki przypomniał sens 
i wymiar Adwentu. „Jest to czas, który ma 
wiele znaczeń. Oznacza przyjście Zbawiciela 
w przeszłości, ale także Jego przychodzenie do 
każdego z nas, w teraźniejszości. Adwent zapo-
wiada także ostateczne, eschatologiczne przyj-

ście naszego Pana” 
– mówił hierarcha.
Przez cztery ko-
lejne niedziele, od 
27 listopada do 
18 grudnia, wierni 

Abp Gądecki na Adwent: Najważniejsze jest duchowe przygotowanie
„Życzę wszystkim dobrego przejścia przez Adwent i spotkania ze Zbawicielem w swoim 
sumieniu i w sercu” – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp 
Stanisław Gądecki u progu Adwentu.
Zachęcając do owocnego przeżywania najbliższych dni, abp Gądecki przypomniał sens i 
wymiar Adwentu. „Jest to czas, który ma wiele znaczeń. Oznacza przyjście Zbawiciela w 
przeszłości, ale także Jego przychodzenie do każdego z nas, w teraźniejszości. Adwent 
zapowiada także ostateczne, eschatologiczne przyjście naszego Pana” – mówił hierarcha.
Przez cztery kolejne niedziele, od 27 listopada do 18 grudnia, wierni będą przygotowywać się 
do Świąt Bożego Narodzenia, ale, jak podkreślił przewodniczący Episkopatu, najważniejsze 
jest, aby zatroszczyć się o kwestie sumienia.

Abp Gądecki do nowego biskupa płockiego: Życzę Ci odwagi Słońca
Gratulacje i życzenia z okazji ingresu do katedry płockiej złożył bp. Szymonowi 
Stułkowskiemu, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, jej przewodniczący abp Stanisław 
Gądecki (26.11.2022). W krótkim słowie wygłoszonym na zakończenie Mszy Świętej 
zapewnił o modlitwie w jego intencji.

„Bądźmy razem, niech połączy nas piłka. Niech nie opuszcza nas nadzieja, że piłkarze i 
kibice dadzą podczas tych dni piękne świadectwo” – mówi KAI krajowy duszpasterz 
sportowców ks. Edward Pleń SDB, zachęcając do modlitwy różańcowej przed każdym 
meczem reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Katarze.
„Zapraszam do wielkiej modlitwy za naszych piłkarzy, sztab szkoleniowy, kibiców” – apeluje 
ks. Pleń.

W POLSCE

Abp Gądecki spotkał się z Metropolitą Sawą

„Bądźmy razem, niech połączy nas piłka. Niech nie opuszcza nas nadzieja, że piłkarze i 
kibice dadzą podczas tych dni piękne świadectwo” – mówi KAI krajowy duszpasterz 
sportowców ks. Edward Pleń SDB, zachęcając do modlitwy różańcowej przed każdym 
meczem reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Katarze.
„Zapraszam do wielkiej modlitwy za naszych piłkarzy, sztab szkoleniowy, kibiców” – apeluje 
ks. Pleń.

W POLSCE

Abp Gądecki spotkał się z Metropolitą Sawą



W POLSCE
22 listopada Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki spotkał 
się z Metropolitą Warszawskim i Całej Polski abp Sawą. Spotkanie – które odbyło się w 
siedzibie metropolity Sawy na warszawskiej Pradze – dotyczyło relacji katolicko-
prawosławnych w perspektywie wojny na Ukrainie, pomocy ukraińskim uchodźcom i 
dalszych wspólnych działań na polu dialogu ekumenicznego. Na zakończenie spotkania 
metropolita Sawa ofiarował abp. Gądeckiemu artystycznie wykonany krzyż biskupi.

Adwent – czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela
Adwent to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego 
Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa 
Chrystusa. 
Dla chrześcijan przepełniony on jest radością.
Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty.
Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie 
rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku 
świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie, jakie światu przynoszą narodziny Zbawiciela.
Innym zwyczajem jest zawieszanie w kościele wieńca z czterema świecami oznaczającymi 
cztery niedziele Adwentu. Z upływem kolejnych tygodni, podczas Rorat, zapala się 
odpowiednią liczbę świec. Świece i lampiony, tak często używane w liturgii adwentowej,
wyrażają czuwanie. Nawiązują one do ewangelicznych przypowieści, m.in. o pannach 
mądrych i głupich. Światło jest też wyrazem radości z bliskiego już przyjścia Chrystusa.
Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście, śpiewanej w 
okresie Adwentu – „Rorate coeli” (Niebiosa, spuśćcie rosę).
W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze 
zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to co duchowe i to co cielesne, 
fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni 
symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co 
ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu – tzw. Niedziela „Gaudete” (radujcie się). 
Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym 
samym bliskość Bożego Narodzenia.

Abp Gądecki na Adwent: Najważniejsze jest duchowe przygotowanie
„Życzę wszystkim dobrego przejścia przez Adwent i spotkania ze Zbawicielem w swoim 
sumieniu i w sercu” – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp 
Stanisław Gądecki u progu Adwentu.
Zachęcając do owocnego przeżywania najbliższych dni, abp Gądecki przypomniał sens i 
wymiar Adwentu. „Jest to czas, który ma wiele znaczeń. Oznacza przyjście Zbawiciela w 
przeszłości, ale także Jego przychodzenie do każdego z nas, w teraźniejszości. Adwent 
zapowiada także ostateczne, eschatologiczne przyjście naszego Pana” – mówił hierarcha.
Przez cztery kolejne niedziele, od 27 listopada do 18 grudnia, wierni będą przygotowywać się 
do Świąt Bożego Narodzenia, ale, jak podkreślił przewodniczący Episkopatu, najważniejsze 
jest, aby zatroszczyć się o kwestie sumienia.

Abp Gądecki do nowego biskupa płockiego: Życzę Ci odwagi Słońca
Gratulacje i życzenia z okazji ingresu do katedry płockiej złożył bp. Szymonowi 
Stułkowskiemu, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, jej przewodniczący abp Stanisław 
Gądecki (26.11.2022). W krótkim słowie wygłoszonym na zakończenie Mszy Świętej 
zapewnił o modlitwie w jego intencji.
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Projekt jest skierowany przede wszystkim do małżonków i rodziców, starających się chronić i 
rozwijać swoje małżeństwa i swoje rodziny. Równie ważną grupą odbiorców materiałów, 
które powstaną w czasie projektu, są wszyscy aktywiści, wolontariusze i specjaliści pracujący 
na rzecz wzmacniania polskich rodzin (w instytucjach, środowiskach lokalnych, parafiach, 
poradniach rodzinnych i małżeńskich, OPS, MOPS, jak też nauczyciele i osoby prowadzące 
kursy przedmałżeńskie).
Więcej informacji: rodzinarodzin.pl

„Pomóż ocalić życie bezbronnemu” – konkurs pro-life dla młodzieży
Ruszyła XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie 
bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W ubiegłym roku nadesłano blisko 
tysiąc prac.
Termin nadsyłania zgłoszeń na XIX Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić 
życie bezbronnemu” upływa 10 lutego 2023 r. Prace muszą w pozytywny sposób pokazywać 
wartość życia każdego człowieka. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 marca 2023 r. 
podczas gali finałowej w Częstochowie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
konkurs.pro-life.pl

będą przygotowywać się do Świąt Bożego Narodze-
nia, ale, jak podkreślił przewodniczący Episkopatu, 
najważniejsze jest, aby zatroszczyć się o kwestie sumie-
nia.

 
ABP GĄDECKI DO NOWEGO BISKUPA 

PŁOCKIEGO: ŻYCZĘ CI ODWAGI 
SŁOŃCA

Gratulacje i życzenia z okazji ingresu 
do katedry płockiej złożył bp. Szy-
monowi Stułkowskiemu, w imie-
niu Konferencji Episkopatu Polski, 
jej przewodniczący abp Stanisław 
Gądecki (26.11.2022). W krótkim 
słowie wygłoszonym na zakończenie Mszy Świętej za-
pewnił o modlitwie w jego intencji.
„Życzę Ci odwagi Słońca, które mimo nędzy tego 
świata dzień po dniu wschodzi i obdarza nas blaskiem 
i ciepłem swoich promieni” – powiedział abp Stani-
sław Gądecki, zwracając się do bp. Szymona Stułkow-
skiego.
 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ JUDAIZMU 
ODBĘDZIE SIĘ W SIEDLCACH

XXVI Dzień Judaizmu w Kościele 
katolickim w Polsce będzie obcho-
dzony 17 stycznia 2023 r. pod ha-
słem „Przejście Pana: Dziś wycho-
dzicie” (Wj 13,14). Zaplanowano 
bogaty program wydarzeń kultural-
no-religijnych. Gościem specjalnym będzie izraelski 
rabin Boaz Pash.
Gospodarz wydarzenia, biskup siedlecki Kazimierz 
Gurda, zwrócił uwagę na miejsce kolejnych obcho-
dów Dnia Judaizmu. Tereny diecezji niemal od XVIII 
w. aż do czasu II Wojny Światowej były światowym 
centrum rozkwitu chasydyzmu, ruchu, którego celem 
była odnowa religijności wyznawców judaizmu.
Na zakończenie Dnia Judaizmu, w siedleckiej kate-
drze, odbędzie się międzyreligijna celebracja słowa 
Bożego, którą poprowadzi przewodniczący Komite-
tu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Juda-
izmem abp Grzegorz Ryś.

 APLIKACJA RODZINA RODZIN ODPOWIEDZIĄ NA 
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY MAŁŻEŃSTW I RODZIN

Stowarzyszenie Apostolskie Rodzina Rodzin rozpo-
częło realizację projektu, którego celem jest stworze-
nie zestawu materiałów multimedialnych, służących 
wzmacnianiu polskich małżeństw i rodzin. Ogólno-
polski projekt „Rodzina Rodzin” jest realizowany w ra-
mach kampanii „Po pierwsze Rodzina!”, finansowanej 
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Projekt jest skierowany przede wszystkim do małżon-
ków i rodziców, starających się chronić i rozwijać swoje 
małżeństwa i swoje rodziny. Równie ważną grupą od-
biorców materiałów, które powstaną w czasie projektu, 
są wszyscy aktywiści, wolontariusze i specjaliści pracu-
jący na rzecz wzmacniania polskich rodzin (w instytu-

cjach, środowiskach lokalnych, parafiach, poradniach 
rodzinnych i małżeńskich, OPS, MOPS, jak też na-
uczyciele i osoby prowadzące kursy przedmałżeńskie).
Więcej informacji: rodzinarodzin.pl
 

„POMÓŻ OCALIĆ ŻYCIE BEZBRONNEMU” 
 KONKURS PRO-LIFE DLA MŁODZIEŻY

Ruszyła XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla 
Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o na-
grodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W ubiegłym roku 
nadesłano blisko tysiąc prac.
Termin nadsyłania zgłoszeń na XIX Ogólnopolski 
Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bez-
bronnemu” upływa 10 lutego 2023 r. Prace muszą                                     
w pozytywny sposób pokazywać wartość życia każde-
go człowieka. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie 
się 18 marca 2023 r. podczas gali finałowej w Często-
chowie. Szczegółowe informacje znajdują się na stro-
nie konkurs.pro-life.pl
 

Źródła: www.ekai.pl, www.archpoznan.pl 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

Dzisiaj zbiórka ofiar do skarbon na Fundusz Pomocy Kościołowi na 
Wschodzie.

Roraty w dni powszednie o godz. 18.00 /z udziałem dzieci w poniedziałki 
i środy/, w soboty o godz. 6.00 /dla dorosłych i młodzieży. Po roratach w sobotę 
wspólne śniadanie. W soboty Adwentu nie będzie Mszy św. o godz. 7.30.

W poniedziałek 5 grudnia o godz. 18.40 w kościele katecheza dla rodziców 
i chrzestnych, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko w grudniu.

W najbliższy czwartek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Msze święte w naszym kościele o godz. 7.30, 10.00 i 18.00. Taca na biedne 
kościoły. Czuwanie dla uproszenia miłosierdzia w Godzinie Łaski – 
o godz. 12.00 w kościele.

Opłatki wigilijne do nabycia w Kancelarii parafialnej po niedzielnych 
Mszach św. oraz w dni powszednie w godzinach przyjęć biura. Adwentowe 
świece Caritas, jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, rozprowadzamy 
przed i po Mszach świętych o godz. 9.30, 11.00, 12.30 przed kościołem, 
duże świece – 20 zł, małe – 10 zł. Będzie można także zakupić zrobione 
własnoręcznie przez parafialny zespół Caritas ozdoby na choinkę.

W III i IV niedziele Adwentu wystawione będą skarbony z napisem 
„Spraw radość bliźniemu na Święta”. Ofiary przeznaczymy na paczki 
świąteczne dla rodzin potrzebujących z naszej parafii. Do tych skarbon 
można także wrzucić kartkę z nazwiskiem i adresem naszych parafian 
potrzebujących pomocy.

W tym roku odwiedzimy z wizytą kolędową Parafian mieszkających                        
w domach jednorodzinnych, którzy do IV Niedzieli Adwentu złożą kartkę
z zaproszeniem do wspólnej modlitwy w ich domu. Kartki te zostały 
wyłożone na stoliku pod chórem i wypełnione wrzucamy do skarbon                                        
z napisem KOLĘDA 2023. Każdego dnia będzie inna ulica i odwiedzimy tylko 
tych Parafian, którzy wypełnią zaproszenie kapłana. Plan ulic podamy w II 
dzień świąt Bożego Narodzenia.

Spotkanie pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej w marcu 2023 roku, 
w czwartek o godz. 19:00 w Sali domu parafialnego.

Siostry Pallotynki pracujące na Ukrainie proszą o ciepłe skarpety, czapki 
i szaliki dla dzieci, starszych i żołnierzy. Powyższe artykuły można dostarczyć 
do biura parafialnego lub po Mszach świętych do zakrystii. Więcej informacji 
u s. Teresy.

W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin: śp. Andrzej Szlafka z ul. 
Engenströma. Polećmy zmarłego Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz 
Panie…


