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Refleksja 

Adwent oznacza „przyjście” (łac. adventus). Dla nas jest to czas liturgicznego przygotowania 

do przeżycia na nowo narodzin Syna Bożego z łona Maryi „w pełni czasu” (Ga 4,4). Jest to 

czas prawdziwej nadziei dla wszystkich ludzi, czas nowych perspektyw, nowych wyzwań. 

Z tym wiąże się jednak potrzeba przemiany, odrzucenia dawnego sposobu życia, radość 

oczekiwania i gotowość na spotkanie. „Czuwajcie i módlcie się, byście nie popadli 

w pokuszenie” (Mk 14,38). „Czuwajcie... Duch wprawdzie pełen zapału, ale ciało słabe” 

(Mt 26,41). „Czuwajcie i bądźcie mocni w wierze” (1 Kor 16,13). „Czuwajcie wytrwale” 

(Ef 6,18). „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!” (1 P 5,8). W powtarzających się wezwaniach wyraża 

się podstawowe przekonanie: że człowiek, istota historyczna, podlega zmęczeniu, nie może 

wyrwać się o własnych siłach z przytłaczających go słabości, przywar i grzechów. Każdy 

chrześcijanin musi być przekonany, że nikt nie może być pewny swego wytrwania i że 

największe niebezpieczeństwo czyha na tych, którzy mniemają, iż doszli do tego stopnia 

równowagi, że nie potrzebują żadnego środka ostrożności. Nowotestamentowe wezwanie do 

czuwania mówi nam, że szatan stara się pozbawić nas radości wiary i nadziei chwały życia 

wiecznego. Zawsze jesteśmy atakowani w tych zasadniczych punktach. Trzeba więc czuwać, 

wiedząc, że w tej walce nie ma spoczynku i że w każdej chwili może zawładnąć nami smutek 

i zniechęcenie. Czuwajmy więc wytrwale na modlitwie! W czasie roratnich nabożeństw 

wołajmy z nadzieją: „Spuśćcie nam na ziemskie niwy, Zbawcę z niebios, obłoki”. Prośmy też 

o wstawiennictwo Maryi Panny, byśmy w adwentowych tygodniach oczekiwania mogli 

czuwać z Nią, z naszymi braćmi i siostrami, aby dokonała się w nas przemiana serc, a z niej 

wyrosło takie życie, w którym mimo trudności, zniechęcenia, rozczarowań - w głębi naszego 

jestestwa - oddani będziemy Chrystusowi i znajdziemy schronienie w ręku Boga. ks. Jan Kochel 

Złota myśl tygodnia 

Czuwać to nie dać się przytłoczyć przez ospałość zniechęcenia, brak nadziei i rozczarowania 

(Papież Franciszek) 

Na wesoło 

Wśród pielgrzymów przybywających na audiencję papieską znalazła się grupa francuskich 

spadochroniarzy. Przemówił do nich Jan XXIII: 

– Wy jesteście mistrzami w spadaniu z nieba na ziemię. Ja chciałbym zachęcić was do 

poznania o wiele trudniejszej sztuki: jak wznieść się z ziemi do nieba.  

 

Idzie sobie mamut przez pustynię i nagle stratowało go stado słoni. Wstaje z trudem 

i rozgoryczony mówi: 

- Ach, ci skinheadzi! 

 



Patron tygodnia – bł. Rafał Chyliński, prezbiter  –  2 grudnia 

Melchior Chyliński urodził się w rodzinie szlacheckiej w 1694 r., we wsi Wysoczka 

w Wielkopolsce. Jego rodzice wychowali go w wierze chrześcijańskiej. Ukończył szkołę 

parafialną w Buku, a następnie Kolegium humanistyczne w Poznaniu. W 1712 roku zaciągnął 

się do wojska jako zwolennik króla Stanisława Leszczyńskiego, gdzie przez trzy lata doszedł 

do stopnia oficerskiego i został komendantem chorągwi. W trzy lata później opuścił wojsko.  

Wkrótce potem wstąpił do franciszkanów. Tam otrzymał imię zakonne Rafał. Śluby wieczyste 

złożył już 26 kwietnia następnego roku, a w czerwcu 1717 r. przyjął święcenia kapłańskie. 

Życie ascetyczne łączył z posługą misyjną. Przebywał w klasztorach w Radziejowie, 

Poznaniu, Warszawie, Kaliszu, Gnieźnie i Warce nad Pilicą. Najdłużej pracował 

w Łagiewnikach koło Łodzi i Krakowie.  

Z zapałem głosił kazania i prowadził katechizację, dał się poznać jako doskonały spowiednik. 

Szerzył apostolstwo miłości i miłosierdzie wśród biednych, cierpiących, kalek - dla których 

był troskliwym i cierpliwym opiekunem. Ponad wszystko przedkładał miłość do Boga. Kiedy 

w 1736 roku wybuchła epidemia w Krakowie, niezwłocznie pospieszył z pomocą, opiekując 

się troskliwie chorymi i umierającymi. Nie dbając o swoje bezpieczeństwo, spędzał 

w lazarecie dnie i noce, wykonując wszelkie posługi przy chorych, pocieszając, spowiadając 

i przygotowując konających na śmierć. Po dwóch latach, gdy epidemia w Krakowie ustała, 

powrócił do Łagiewnik, gdzie opiekował się ubogimi, rozdając im jedzenie i ubranie.  Pełną 

miłości i pokory opiekę nad chorymi przerwała choroba, zmuszając go do pozostania w celi 

zakonnej. Chorując dawał przykład wielkiej cierpliwości, z jaką znosił wszelkie cierpienia. 

Zmarł 2 grudnia 1741 r. w Łagiewnikach koło Łodzi. Tam znajdują się jego relikwie. Ojca 

Rafała beatyfikował św. Jan Paweł II w Warszawie w 1991 roku.  

Opowiadanie 

Razem 

Rekruci codziennie wychodzili biegać, ale tym razem było inaczej. Zaczynali rozgrzewkę 

przed świtem, jak tylko wyskoczyli z prycz. Odbywali służbę w specjalnym wojskowym 

korpusie antyterrorystycznym, zatem byli przygotowani na wysiłek, a nawet na wycieńczenie 

fizyczne. Lecz te ćwiczenia nie miały nic wspólnego z dotychczasowym, codziennym 

bieganiem w koszulkach i rytmicznym śpiewem. 

Tym razem biegli w bojowych mundurach. Jak zwykle rozkaz brzmiał: 

- Wyruszacie razem, biegniecie razem, pracujecie jako jedna drużyna i wracacie razem. Jeśli 

nie uda wam się wszystkim powrócić, nie powracajcie wcale! 

Podczas drogi ból, pragnienie, wysiłek zaczęły otępiać umysły i w biegnącej formacji można 

było zauważyć coś niepokojącego. W piątym rzędzie, w centrum plutonu, jeden 

z młodzieńców nie nadążał: nogi poruszały się, ale nie utrzymywał rytmu całej grupy. Był to 

Sandri, chudy chłopak o rudych włosach. Głowa kiwała mu się na boki. Chłopak przeżywał 

trudne chwile: zaczynał ustawać. Nie tracąc rytmu, rekrut po jego prawej stronie przesunął się 

i wziął od niego ciężki karabin. Chłopak o czerwonych włosach na jakiś czas odzyskał siły, 

ale wkrótce potem oczy zaszły mu mgłą i z trudem poruszał nogami. Znowu głowa zaczęła 

mu się kiwać. Tym razem przysunął się rekrut z jego lewej strony, wziął od niego hełm 

i kontynuując bieg wsunął go sobie pod ramię. Teraz Sandri znów mógł biec. 

Buty uderzały ciężko, w jednym rytmie, w pokrytą kurzem drogę. Tup, tup, tup, tup. 

Sandri czuł się źle, bardzo źle: chwiał się i był bliski upadku, ale utrzymał się na nogach. Dwaj 

żołnierze z tyłu wzięli od niego plecak i każdy z nich niósł go wolną ręką za jeden pasek. 

Sandri skoncentrował resztki sił, jakie mu pozostały, wyprostował się i pluton kontynuował 

bieg - aż do celu. 



INTENCJE MSZALNE   29.11-6.12.2020 /BM/ 
I NIEDZIELA ADWENTU (29.11) 

8.00. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego 

dla córki Teresy z okazji urodzin. 

10.00. Za ++ rodziców Gertrudę i Teodora Kuś oraz ++ z pokrewieństwa. 

11.30. Do Miłosierdzia Bożego za + wujka Norberta, za + ojca Tadeusza, za ++ 

dziadków, za ++ z pokrewieństwa z obu stron o radość życia wiecznego. 

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA (30.11)  

18.00. Za + Tadeusza, za ++ z jego rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

WTOREK (01.12)  

18.00. Za żyjących i za ++ dobrodziejów naszego kościoła i za tych co polecają 

się naszym modlitwą. 

ŚRODA (02.12)  

18.00. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Wniebowziętej i św. Barbary 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie w pewnej 

intencji oraz za ++ rodziców i teściów. 

I CZWARTEK MIESIĄCA  – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, 

prezbitera (03.12)  

18.00.Do Bożego Miłosierdzia za ++ Krystynę i Alfreda Lukosik, za ++ Waltraudę 

i Józefa Sitko i za ++ z pokrewieństwa. 

I PIĄTEK MIESIĄCA (04.12)  

18.00. I Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach Członków Róż 

Różańcowych, oraz w intencji Parafian przyjmujących obraz Matki Bożej 

Trzykroć Przedziwnej i Rodziców modlących się różańcem za swoje dzieci i za 

++ polecanych w wypominkach. 

 II Do św. Barbary za ++ rodziców Barbarę i Piotra, z + córką, za ++ teściów 

Elżbietę i Wincentego, z synem i synową, za ++ z pokrewieństwa. 

I SOBOTA MIESIĄCA  (05.12)  

18.00. Do Miłosierdzia Bożego za + Hildegardę Wróbel w 5. Rocznicę śmierci, 

z mężem Edwardem i za ++ z pokrewieństwa Wróbel, Wiendlocha. 

II NIEDZIELA ADWENTU (06.12) 

8.00. Za + Edwarda Pigło w 30. dzień po śmierci. 

10.00. Za + Irenę Wróbel w 30. dzień po śmierci. 

11.30. Za + o. Kapistrana o szczęśliwość wieczną dla niego. 
 

 

 

 

 

 

 



OGŁOSZENIA DUSZAPSTERSKIE   29.11-6.12.2020 /BM/ 

I NIEDZIELA ADWENTU (29.11) 

Dzisiaj I niedziela adwentu. Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. 

Dobrze wykorzystajmy go dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną 

uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania 

na przyjście Odkupiciela. W Kościele Adwent przygotowuje wiernych na święta Bożego 

Narodzenia. O godz. 15.00 nabożeństwo adwentowe podczas którego zostaną poświęcone wieńce 

adwentowe, świece i lampiony. przed kościołem zbiórka do puszek na kuchnię charytatywną we 

Wrocławiu, aby pomóc najbardziej potrzebującym w dniach przed świętami Bożego Narodzenia.  

W imieniu Br. Rafała i potrzebujących składamy serdeczne Bóg zapłać. 

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA (30.11)  

W naszej parafii roraty odprawiane są: od poniedziałku do soboty rano o godz. 18.00. 

Roraty odbywać się będą zgodnie z reżimem sanitarnym. Zapraszamy w ramach możliwości 

dzieci z lampionami i serduszkami, młodzież i dorosłych. Msza św. roratnia będzie transmitowana 

przez Facebook’a o godz. 18.00. 

I PIĄTEK MIESIĄCA (04.12)  

Posługa wobec chorych odbywać się będzie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu 

należytych zabezpieczeń i na wyraźne życzenie samych chorych bądź ich najbliższej rodziny 

czy opiekunów. Chorych prosimy o zgłoszenie w zakrystii. 

I SOBOTA MIESIĄCA  (05.12)  

O godz. 17.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Serca NMP.  

II NIEDZIELA ADWENTU (06.12) 

Msza św. o godz. 8.00, suma o godz. 10.00 i 11.30. 

O godz. 15.00 nieszpory adwentowe. W przyszłą niedzielę kolekta inwestycyjna na remonty przy 

naszym kościele. 

Za tydzień w drugą niedzielę Adwentu 6 grudnia, z inicjatywy Konferencji Episkopatu 

Polski będzie obchodzony w Kościele w Polsce i w placówkach polonijnych 21. Dzień Modlitwy 

i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne 

wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. W tym 

roku szczególną intencją modlitewną jest pokój dla Białorusi. Przed kościołem zbiórka na ten cel. 

Inne ogłoszenia: 

1. Tradycyjną kolędę w domach naszej parafii zastąpi w tym roku celebrowanie wieczornej, 

mającej uroczysty charakter Eucharystii. Szczegóły zostaną podane w II Niedzielę Adwentu. 

2. W zakrystii są do nabycia: opłatki i świece „Caritas” na stół wigilijny ( świeca duża 12 zł, 

mała 5 zł), dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na remonty przy naszym kościele, Drogi 

do Nieba, przyjmowane są intencje mszalne. 

Drodzy Parafianie! Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. 

Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów.  

Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, 

przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie 

dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako 

obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Zachowajmy też odpowiedni 

porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy 

pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust. Przypominam, że przyjmujący 

Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal na 

modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.  

Dziękujemy za życzliwość oraz za złożone dary.  

Wszystkim życzymy spokojnej i błogosławionej niedzieli oraz całego tygodnia. 

 


