
Do niego wstępują pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię 
Pana. (Ps 122) 
Hasła:  1.  Czuwajcie, bo nie …  kiedy czas ten nadejdzie. 2. Jezus rozmawiał ze swoimi 
…  3. Swoim … powierzył staranie o wszystko 4. Rzecz ma się podobnie jak z … który 
udał się w podróż  5. „Okaż nam, Panie … swoją”.    6. „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, 
kiedy pan domu …”  7. Nie wiecie czy pan domu przyjdzie: z … czy o północy                             
8. Nie wiecie czy pan domu przyjdzie: czy o pianiu kogutów, czy …  9. „By niespodzianie 

…, nie zastał was śpiących”.   

Idźmy z radością na spotkanie 
Pana  (Ps 122) 

W świętym czuwaniu kryje się 

ostrzeżenie i nadzieja. 
Ostrzeżenie, że możemy 
przegapić wielką sprawę, 

nadzieja, że Bóg chce się 
nami posługiwać. 
Czuwajmy nawet wtedy, gdy się 

przedłuża Jego nieobecność           
i mogłoby się wydawać, że 

nie przyjdzie. Kiedy myślimy o Bogu, starajmy się tak zachowywać jak zakochani, 
którzy stale czekają na spotkanie, telefon, rozmowę, najmniejszy upominek. 
Kto kocha, czeka na ukochanego. Czasem oczekiwanie jest już miłością.                            
[x. J. Twardowski].  
          - Pierwsi  chrześcijanie czekali po zmartwychwstaniu Jezusa na Jego 
powtórne przyjście. Żyli na co dzień tą nadzieją. Mamy przygotować się na spotkanie 

Jezusa. Torujmy w swoim życiu drogi, którymi mógłby do nas przyjść. - Programujemy 
sobie życie, studia, karierę, wyjazd za granicę. Bądźmy przygotowani na to, że Bóg może 
zmienić wszystko nieoczekiwanie. Bądźmy gotowi nie tylko na śmierć,  koniec świata,              

ale jeszcze na inne niespodzianki w życiu…   [x. Jan Twardowski].                 
Dlaczego dzieci kochają św. Mikołaja? – bo rozdaje prezenty; bo o nikim nie 

zapomina;- bo przyjemnie jest na niego czekać; -...  - bo Mikołaj nie krzyczy, nie złości 
się, nie bije; - bo na pewno jest bardzo bogaty.  - Tak uważają przedszkolaki z Kielc –  
[www.niedziela.pl/]  

                                 - 

06 XII – sb. – Wsp. św. Mikołaja, biskupa  - Mikołaj od dziecka wykazywał się 

cechami szczególnymi … Kiedy został  biskupem bardzo pomagał  potrzebującym, 
często  w wielkiej tajemnicy… Prawdziwą karierę zrobił dopiero po śmierci. Stał się 

patronem dzieci i panien na wydaniu, więźniów, żeglarzy, literatów, piekarzy, pasterzy, 
kupców oraz patronem Grecji i carskiej Rosji. … Tradycja obchodów dnia św. Mikołaja 
znana była w już pod koniec XIII w. Zwykle prezenty były bardzo skromne: jabłka, pierniki, 
drewniane zabawki, krzyżyki, obrazki święte a także brzozowe rózgi. Pojawianie się na 
ulicach miast przebranego św. Mikołaja razem z orszakiem jest zwyczajem, który wraz                
z choinką przywędrował do Polski z Alzacji na początku XIX wieku.   

MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o owocne przeżycie Adwentu                         

i za wszystkich, którzy za przykładem św. Mikołaja pomagają innym. … 

  e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl   http://www.stanislaw-bm.pl/ 

nr naszego konta: 23 2490 0005 0000 4500 1511 3922  [gazetka do użytku wew.  Parafii] 

 
 
 
 

 

 
Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.  (Ps 85, 8);                                      

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 swoim 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!".                                    
Nie wiemy, w którym dniu nasz Pan przyjdzie, dlatego mamy uważać i czuwać 
bezustannie... Kiedy czas ten nadejdzie, nie mamy spać zajęci światem, ale gorliwie 
zajmować się sprawami Królestwa Bożego... Pan przyjdzie, Pan nadchodzi, Jego przyjście 
jest pewne, Jego przyjście będzie nagłe i potężne... Pan mówi do wszystkich: Czuwajcie! 
Szczęśliwi, którzy noszą Chrystusa w swoim sercu i zabiegają o Jego sprawy.                   
[Marek  Ristau, /mateusz.pl/czytania/]

 

• Papież Franciszek: … Maryja modli się, gdy przybywa Archanioł Gabriel,                   

aby przekazać jej zwiastowanie w Nazarecie. Jej „Oto jestem”, małe i ogromne, 
które w tej chwili sprawia, iż całe stworzenie podskakuje z radości …. Nie ma 
lepszego sposobu, by się modlić, niż stanąć tak, jak Maryja w postawie otwartości, 
z sercem otartym na Boga: „Panie, niech się stanie to, czego chcesz, kiedy chcesz i jak 
chcesz”… jej obecność jest zawsze modlitwą, jej obecność wśród uczniów w Wieczerniku 
jest modlitwą. W ten sposób Maryja rodzi Kościół, jest Matką Kościoła. Katechizm 
wyjaśnia: „W wierze pokornej Służebnicy Dar Boga - to znaczy Duch Święty - 
znajduje przyjęcie, jakiego oczekiwał od początku czasów” (KKK 2617)….                          
W Dziewicy Maryi naturalna intuicja kobieca zostaje wywyższona przez jej 
wyjątkowe zjednoczenie z Bogiem na modlitwie. Z tego powodu, czytając 
Ewangelię, zauważamy, że czasami zdaje się ona zanikać, tylko po to, by powrócić 
w kluczowych momentach: Maryja jest otwarta na głos Boga, który prowadzi Jej 
serce i kroki tam, gdzie Jej obecność jest potrzebna. … Nigdy nie mówi: „Chodźcie,                    
a ja rozwiążę sprawę”. Nie - mówi: „czyńcie cokolwiek wam powie”. Zawsze wskazując 
palcem na Jezusa.. . Modli się jako Matka i modli się jako uczennica.  [z katechezy                          
- z biblioteki Pałacu Apostolskiego. 18 listopada 2020];                                                                                                     

• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński -  Człowiek jest powołany nie tylko                              

do podziwiania Boga, ale i do współdziałania z Nim. [z: Kromka Chleba s.88].                        

• św. Jan Paweł II   - „Jesteśmy wezwani, jak nigdy aby być „ludem życia”                                   
(Enc. Evengelium vitae, 79);    
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 +  Modlitwa Jana Pawła II w intencji rodzin - Boże, od którego pochodzi 

wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby 
każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego                               
z Niewiasty   i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości 
dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki 
małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby 
młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa                       
i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu 
Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie 
nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem 
Świętej Rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie 
spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą 
i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.      
 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                                      
I – Lectio - Czytaj z wiarą   i uważnie święte teksty Ewangelii, jak gdyby dyktował                      
je dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst.   
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – ... Spotkanie ze Zbawicielem wymaga działań 

prawdziwych ... Nie chcemy przed Panem Jezusem udawać... że wszystko jest                                
w porządku. On się na to nie da nabrać. Oczywiście, że chodzi o wysiłek w sferze ducha, 
ludzkiego serca... Trzeba nam prostować i wygładzać drogi, które prowadzą do naszych 
serc. Prostować i wygładzać dla Niego. - Jak przebiegają moje adwentowe, duchowe 
przygotowania? ...Czy się do nich przykładam, Czy się angażuję? - A może tylko udaję...? 
Adwent to przecież czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.... Radosnego, a nie 
bezmyślnego czy beztroskiego. Narzekam na stan polskich dróg, a jak wyglądają drogi 
prowadzące do mojego serca?... Przychodzący Pan pragnie mi przynieść na zbliżające się 
Święta dar nad dary, Boże zbawienie... A jaki ja prezent szykuję dla Jezusa ?- . ... Moje 
zadanie to codziennie zwyciężać dla Jezusa i z Jezusem. ... Mam rozpoznawać Go                            
w wielkiej pokorze i cichości w Eucharystii, drugim człowieku, w znakach mojej 
codzienności... - trwając na modlitwie... Mam pamiętać, że moja doczesność, to nie cel, 
ale droga do wieczności … III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem 

serce, aby mówić Mu o przeżyciach,  które rodzi   w tobie słowo Może ci w tym pomóc 
modlitwa psalmu:  Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: „Pójdziemy do domu Pana”. 
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Już stoją nasze stopy w twoich 
bramach, Jeruzalem. (Ps 122}.      KALENDARIUM:     
 O1. XI. – 30 XI – OKTAWA UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (rozszerzona)  
– ODPUST ZUPEŁNY, który możemy uzyskać, ofiarowujemy w intencji dusz w czyśćcu cierpiących.                                                     
30 XI – pn. – Święto św. Andrzeja Apostoła – pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był 
uczniem Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł za Chrystusem, gdy Ten przyjmował chrzest    
w Jordanie;  To on przyprowadził do Niego Piotra. … Orygenes (+ 254) wyraża opinię, że św. Andrzej 
pracował w Scytii, w kraju leżącym pomiędzy Dunajem a Donem. Byłby to zatem Apostoł Słowian, 
których tu właśnie miały być pierwotne siedziby. św. Andrzej pracował też w Poncie, w Kapadocji                          
i w Bitynii, skąd udał się do Achai. Ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w kształcie litery X ok. r. 65.                                                                                              
03 XII – czw. – Wsp. Św. Franciszka Ksawerego,  prezbitera –  (1506-1552), Jego ojciec był 
doktorem uniwersytetu w Bolonii, prezydentem Rady Królewskiej Navarry. Po uzyskaniu stopnia 
magistra przez jakiś czas wykładał w College Domans-Beauvais, gdzie poznał św. Piotra Faber’a 
(1526), zaś  w 1529  św. Ignacego Loyola… 15 sierpnia 1534 na Montmartre w kaplicy Męczenników 
wszyscy trzej przyjaciele oraz czterej inni towarzysze złożyli śluby zakonne, poprzedzone 
ćwiczeniami duchowymi św. Ignacego. 7 IV 1541, zaopatrzony w królewskie pełnomocnictwa oraz 
mandat legata papieskiego, wyruszył na misje do Indii, a w 1547 do Japonii. Zmarł w nocy z 2 na 3 
grudnia 1552 na wyspie Sancian.       

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE…  

                                                   I Niedziela Adwentu 
             29 listopada  2020r. 

                .        .                              
1.  Ze smutkiem informujemy, że w piątek odeszła do Domu Pana mama naszego                           

Ks. Proboszcza śp. Irena Wójtowicz. Msza św. za spokój Jej duszy zostanie odprawiona 
we wtorek 1 grudnia o godz. 18.00.  
2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy rok liturgiczny w trzyletnim cyklu 
„Eucharystia  daje życie”.  Najbliższy, który dziś rozpoczynamy jest po hasłem: 
„Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Będziemy skupiać się nad kolejną częścią 

wielkości i Tajemnicy Eucharystii. 
3. Rozpoczynamy okres Adwentu – bezpośrednie przygotowanie do Świąt 
Narodzenia Pańskiego. Pomogą nam w tym sprawowane w dni powszednie Adwentu 
Msze święte  ku czci NMP – zwane „Roratami”. Roraty będą o g. 6.30 od poniedziałku 

do soboty.  
W tym roku podczas mszy św. „roratnich” będziemy przybliżać sobie wielki dar, jakim jest 
Ofiara Mszy św. oraz postacie, dla których Eucharystia była sensem życia.  
Z całego serca zachęcamy do uczestnictwa! 
4. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota m-ca. W czwartek tradycyjnie o g. 15.00 

rozpoczęcie adoracji Najśw. Sakramentu Koronką do Miłosierdzia Bożego. Adoracja  
w intencji kapłanów i Kościoła Św. potrwa do Mszy św. wieczornej. W piątek Msze św.  
o Sercu P. Jezusa o 7.30, 17.00 dla dzieci i 18.00. Spowiedź św. rano od 6.30                                  
i popołudniu od 16.30. W sobotę Msza św. o Niepok. Sercu Maryi o 7.30, a różaniec 
fatimski o 17.15 
5. Można nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki są do nabycia                           

po każdej Mszy św. pod chórem, a w tygodniu  w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 
Ofiary składane przy nabywaniu opłatków przeznaczone są na bieżące potrzeby kościoła                              
i Parafii. 
6. Także pod chórem można nabywać świece na stół wigilijny. Świece są w cenie 12 zł. 

Mamy nadzieję, że świec wystarczy, aby zapłonęły one  na każdym wigilijnym stole naszej 
parafii. Są również inne ozdoby oraz świeże tegoroczne sianko. Ofiary składane przy 
okazji nabywania świec zasilą Fundusz Liturgiczny. „Bóg zapłać” za wszelkie wsparcie!  
7. W tym roku, ze względów epidemiologicznych nie będziemy zbierać produktów 

żywnościowych na paczki świąteczne. W drugą niedzielę grudnia będzie możliwość 
wesprzeć nasz Parafialny Zespół Caritas swoimi ofiarami, jeśli ktoś chciałby podzielić się         
z biedniejszymi od siebie.  
8. W następną niedzielę przed kościołem będzie zbiórka ofiar do puszki na Pomoc 

Kościołowi na Wschodzie, jak w każdą II niedzielę Adwentu. 
9. Przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu rygorów sanitarnych: prawidłowym 

zasłanianiu nosa i ust oraz zachowaniu odpowiedniego dystansu zwłaszcza w kolejce do 
Komunii św. Pamiętajmy również o dezynfekcji rąk płynem, który znajduje się przy wejściu 
do kościoła. W naszym kościele jednorazowo może przebywać 34 osoby. 
KALENDARIUM:   04 XII – czw. – Wsp. Św. Barbary, dziewicy i męczennicy  –  
urodziła się w drugiej poł. II wieku. Była piękną córką poganina Dioskura z Heliopolis                           
w Bitynii. Ojciec wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem. 
Prowadziła korespondencję z wielkim filozofem i pisarzem Orygenesem z Aleksandrii. Pod 
jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Ojciec dowiedziawszy się o tym, 
pragnąc wydać ją za mąż i złamać opór dziewczyny, uwięził ją w wieży. Barbara poniosła 
męczeńską śmierć w Nikomedii (lub Heliopolis) ok. 305 roku. 


