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Prawidło tygodnia:
„Aby samemu stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat.”
- Phil Bosmans

CZYTANIE I
Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił
Ty, Panie, jesteś naszym ojcem, odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne.
Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca
nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? odmień się przez wzgląd na
Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i
zstąpił – przed Tobą zatrzęsłyby się góry. Zstąpiłeś: przed Tobą zatrzęsły się
góry. ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą
czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw
tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Ty
zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy
zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak
skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy
poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas
w moc naszej winy. a jednak, Panie, Ty jesteś naszym ojcem. My jesteśmy
gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Wzbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.
Powróć, Boże zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.

Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy,
†
nad synem człowieczym, *
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię
chwalili.

CZYTANIE II
1 Kor 1, 3-9
Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa
Bracia: Łaska wam i pokój od Boga ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!
Bogu mojemu Dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie
doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego,
Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez
zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

EWANGELIA
Mk 13, 33-37
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie
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
Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy
/ Program 2020/2021 /
Eucharystia jest wyrazem czuwania i przyjściem Syna człowieczego /
1 Niedziela Adwentu /
Kruszyną Ciała zagość w zimnym sercu, Wcielony Boże, teraz ludzki
Bracie Przecież się wszystko z Twoim przyjściem zmienia, Nadchodzi nowe, wszystko sięga nieba, Mieszkaniem Boga staje się ta Ziemia I Hostią
świętą jest kruszyna chleba / Ks. Mieczysław Nowak, Siew Natchniony 2019,
s. 89 /.

„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” - temat programu duszpasterskiego na rok 2020/2021 zachęca do wiązania homilii z Katechizmem.
Homilia jest refleksją nad czytaniami liturgicznymi i nad modlitwami dnia.
Pierwszy etap homilii - interpretacja czytań
Drugi etap - przygotowanie wiernych do celebrowania Eucharystii
Trzeci etap - wskazanie jak wnieść Ewangelię w świat / skutek celebracji
Mszy św. /
Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania - czuwajcie / ewangelia /. Przesłaniem tego okresu jest wezwanie do czuwania. Do
nawrócenia, do radości i do przyjęcia Boga. „Oczekujemy Twego przyjścia w
chwale”, mówimy po Przeistoczeniu.
Czuwanie przez pielęgnowanie pamięci. Czuwać znaczy pielęgnować pamięć, że nie jesteśmy panami świata, jesteśmy wezwani do utrwalania pamięci o działaniu Boga wśród nas. Co uczynił w ciągu dwóch tysięcy
lat istnienia Kościoła? Co uczynił w historii Polski? Biskup Łowicki Andrzej
Dziuba pisze do nas kilku księży: „sześćdziesiąt lat temu Bóg w gliniane naczynia Waszego człowieczeństwa złożył swój niepojęty dar - kapłaństwo. To
dokonało się w Wieczerniku Warszawskiej Archikatedry. Obecnie przeżywacie już wspaniały Diamentowy Jubileusz Waszej służby kapłańskiej. Ta długa

droga w służbie Ewangelii była naznaczona ofiarną troską, trudem i poświęceniem. Niech Bóg darzy was zdrowiem, abyście mogli dzielić się z innymi
swoim przebogatym doświadczeniem i umiłowaniem Chrystusa i Kościoła.
Niech Wam towarzyszy ludzka życzliwość. Trwajcie w dziękczynieniu za kapłaństwo”. W czasie święceń powiedziano nam: idźcie i głoście Ewangelię.
Mam kazanie Prymasa skierowane do nas wtedy, mówił żeby głosić z miłością. Czuwać to także wypełnić do końca zadanie, jakie się otrzymało. Marek
Ewangelista pomija negatywny wymiar czuwania wyrażony przez pozostałych ewangelistów, a polegający na tym, by nie ulec złu. W jego ujęciu czuwanie to przede wszystkim pielęgnowanie pamięci o Panu, a zarazem nieustanna gotowość na ponowne spotkanie z Nim. Pokazywałem kilka tygodni temu
mieszkanie Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu. Czy może
być rodzina katolicka bez jednego obrazu religijnego w mieszkaniu? Bez
książki religijnej? Chyba, że na książkę szkoda pieniędzy, lepiej coś do kuchni kupić. W adwencie włączamy rozum, gdy oglądamy zdjęcia, np. Śp. Ksiądz
Janusz Pasierb i ja na odpuście Przemienienia Pańskiego w sierpniu w Jeziórce koło Grójca na początku lat 80-ych. Tutaj w kościele Przemienienia
Pańskiego, obraz w prezbiterium przedstawia Ostatnią Wieczerzę. A o Księdzu Januszu Pasierbie piszą: „Ten poeta przyszedł do nas z Wieczernika” /
Ryszard Przybylski w książce: Janusz Pasierb, Wiersze wybrane, 1988, s.
381 /.
Czuwanie jako zadanie. „Nazaretanki z Nowogródka. Zabito je w
sierpniu w połowie lata. Pierwszy ich grób w lesie. Gdy pójdziesz tam, kiedy,
a będzie znowu lato, musisz się najpierw przedzierać przez łąkę pełna kwiatów” / Bożena Anna Flak „W tę i z powrotem” 2020, s. 121 /. Byłem! 10
czerwca 1988 roku. Duży drewniany krzyż w lesie. Jan Paweł II zwraca się w
kazaniu w pierwszą Niedzielę Adwentu do chorych, aby przyjmowali Pana
przez cierpienie i chorobę. Trwajcie w ufności w Opatrzność Bożą. Zwraca
się do nowożeńców: kiedy spotykam się z wami, moje serce się rozszerza,
mówi. Dlatego, że widzę w was małżonkach chrześcijańskich powstawanie
tych nowych rodzin, które w dzisiejszym świecie chcą być żywym świadectwem miłości Boga.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Notka
Dzisiejszy numer Gazetki został wydrukowany na nowo zakupionej,
choć używanej, kserokopiarce. Poprzednia, bardzo już wysłużona, uległa
awarii i koszt jej naprawy wyniósłby więcej niż zakup nowej.
Przy tej okazji serdecznie dziękujemy wszystkim Czytelnikom za
wsparcie na rzecz funduszu gazetkowego, a przede wszystkim za lekturę i
wszelką życzliwość dla Redakcji parafialnego pisma.
Bóg zapłać!

Intencje modlitwy Żywego Różańca - Grudzień 2020
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje:
Ogólna: Aby postęp robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał
w służbie człowiekowi.
Ewangelizacyjna: Aby osobistą relację każdego człowieka z Jezusem
Chrystusem umacniały Słowo Boże i modlitwa.
•Za Papieża Franciszka i biskupów, aby pobudzali ludzi na całym świecie do
przyjęcia Jezusa jako Zbawiciela.
•Za Kościół, aby umacniany łaską z nieba odważnie głosił prawdę zwycięstwa życia nad śmiercią, które jest wartością i trwa wiecznie.
•O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•Za nowe dobre powołania do kapłaństwa, życia zakonnego lub misyjnego,
aby nigdy nie brakowało głosicieli Dobrej Nowiny.
•O wygaszenie pandemii koronawirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie wieczne dla ofiar pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych w żałobie i smutku.
•O dar mądrości, umiejętności oraz potrzebne siły i wytrwałość dla lekarzy,
pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia.
•O pokój na Świecie i zgodę w rodzinach’
•Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił
ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu
pełnym miłości.
•O dar posłuszeństwa dla dzieci, aby rozwijały się zgodnie z Twoją wolą, a
dla młodzieży o czujność i pokorę serca, aby młodzi ludzie odkrywali obecność Boga w swoim życiu.
•W intencji osób niepełnosprawnych – o ich godne życie i rozwój.
•Za społeczeństwa, aby grzechy alkoholizmu i innych uzależnień nie niszczyły zdrowia i życia ludzkiego oraz rodziny.
•O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie oraz za rządzących, aby działali sprawiedliwie, a nie
dla pozorów lub zysku.
•O owoce beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
•Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację
Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
•O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
•Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby
dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
•Intencje własne.

Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/2

1.Zgodnie z zapowiedzią zbierana dziś taca będzie przeznaczona na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Składamy z serca
płynące „Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom w imieniu naszych kleryków,
przyszłych Kapłanów Archidiecezji!
2.Tylko do jutra trwa możliwość uzyskiwania odpustów za Zmarłych wydłużona w tym roku przez papieża Franciszka do końca listopada. Można ją zrealizować dziś i jutro przez udział w wieczornej modlitwie za naszych śp.
Zmarłych o godz. 18.00. Do wspólnej modlitwy można dołączyć te osoby,
które z powodu wcześniejszego zamknięcia kościoła nie zostały jeszcze ujęte
w naszych parafialnych wypominkach. We wtorek (1 XII) o 18.30 odprawimy Mszę rocznicową za zmarłych polecanych w wypominkach.
3.Dekret papieski pozwala także osobom starszym, chorym i pozostającym u
siebie z poważnych powodów, na uzyskiwanie odpustów, nawet zupełnych,
we własnym domu, o ile łącząc się duchowo z wiernymi pobożnie nawiedzającymi miejsca święte, wykluczając przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu
i spełniając pozostałe normalne warunki, sami odmówią pobożnie modlitwy
za zmarłych przed obrazem Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny
w swoim domu i wypełnią uczynek miłosierdzia poprzez pokorne ofiarowanie Bogu swoich cierpień oraz niedogodności życia.
4.Przypominamy, że w aktualnie obowiązujących zaleceniach sanitarnych w
naszym kościele może jednocześnie przebywać 25 osób. Prosimy każdego
wchodzącego o pobranie jednego obrazka i pozostawienie go przy wyjściu w
miejscu pobrania.
5.Rozpoczynamy dzisiaj Adwent i nowy rok liturgiczny pod hasłem
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. O zbliżających się Świętach świadczy
adwentowa dekoracja i kosz przedświątecznej pomocy, w którym można
składać produkty żywnościowe o przedłużonym czasie przydatności do spożycia. Jeszcze przed Świętami chcemy je przekazać najbardziej potrzebującym naszym Parafianom.
6.Z racji na ograniczenia pandemiczne tradycyjne Roraty, czyli Msze św. o
Matce Bożej sprawowane w Adwencie będziemy odprawiać codziennie dwukrotnie – rano o 6.30 (kościół będzie otwarty) oraz po południu – o 18.30 od
poniedziałku do piątku (a w soboty tylko rano). Na specjalne Roraty dla
dzieci i młodzieży zapraszamy we wtorki i piątki na godz. 17.30. Dla dzieci
przygotowaliśmy specjalne obrazki do umieszczenia na planszy adwentowej.
Pod koniec Adwentu–będzie symboliczna nagroda. Ponieważ obowiązuje
limit osób w kościele prosimy o roztropne wykorzystanie dostępnej propozycji terminów. Na Msze Roratnie zapraszamy z adwentowymi lampionami.
7.Mamy także adwentową zdrapkę – do odbioru w zakrystii. Zapraszamy
rodziny do realizacji proponowanych zadań apostolskich pomimo czasu
pandemii.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 30 XI – ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
6.30 +Stanisława GŁOWACKIEGO
(greg 22)
8.00+Józefa TADAJEWSKIEGO(greg 30)
8.00 + Ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 28)
8.00 +Janinę KIERSNOWSKĄ(greg 30)
17.30 O Boże błogosł. i zdrowie dla Andrzeja KOWERDANA z okazji imienin
17.30 +Andrzeja i Jana GÓRALSKICH,
Krystynę, Ryszarda, Czesława i zm z rodziny WIŚNIEWSKICH i SYTÓW, Antoniego i Marię GÓRZYŃSKICH
18.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 26)
WTOREK 1 XII
6.30 W intencji S. Natalii - imieninowa
6.30 + Ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 29)
8.00 +Stanisława GŁOWACKIEGO (23)
8.00 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 27)
17.30 + Annę KUSY w 10 rocz śm
17.30 +Bożenę JANISZEWSKĄ w 5 rocz
śm
18.30 ROCZNICOWA – za wszystkich
zmarłych powierzonych modlitwom naszego kościoła
18.30 +Mieczysławę LAUDY (greg 1)
ŚRODA 2 XII
6.30 O zdrowie i potrzebne łaski dla
Anny i jej rodziny
6.30 + Ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 30) (w dniu urodzin)
8.00 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 28)
17.30 + Mieczysławę LAUDY (greg 2)
17.30 O Boże błogosławieństwo, łaskę
zdrowia i dary Ducha Świętego dla Magdy, Oli i Hani
18.30 + Augustyna (m) LISZKĘ w 20
rocz śm
18.30+Stanisława GŁOWACKIEGO (24)
Czwartek 3 XII – św. Franciszka
Ksawerego
6.30 +S. Paulinę TOKARSKĄ w miesiąc
po śmierci
6.30 + S. Michaelę DOBIJA w miesiąc po
śmierci
8.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie

dla Barbary z okazji imienin
8.00 + Mieczysławę LAUDY (greg 3)
17.30 + Józefa (m) DAŁEK w 22 rocz
śm i + Józefę (k) DAŁEK
17.30 + Hannę OKALEWSKĄ w 1 rocz
śm
18.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 29)
18.30+Stanisława GŁOWACKIEGO 25
PIĄTEK 4 XII – ŚW. BARBARY
6.30 O zdrowie i potrzebne łaski dla
Łucji i jej rodziny
6.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla S. Izabeli
8.00 +Barbarę i Jerzego KOWERDANÓW
17.30 + Krystynę PIŁAT w 16 rocz śm
17.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 30)
17.30 +Marka KOŚCIUKA w 1 rocz śm
18.30+Stanisława GŁOWACKIEGO 26
18.30 + Mieczysławę LAUDY (greg 4)
SOBOTA 5 XII
6.30+Stanisława GŁOWACKIEGO 27
8.00 W intencji wynagradzającej za
zniewagi i bluźnierstwa skierowane
przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi
8.00 + Barbarę BUERGER
8.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny i łaskę zdrowia dla niej i jej
dziecka
17.30 + Mieczysławę LAUDY (greg 5 )
17.30 + Waldemara KONIECZNEGO
18.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Barbary i
całej rodziny
NIEDZIELA 6 XII
7.00 ++ Władysławę, Erazma i Eugeniusza WASILEWSKICH oraz
+ Eugeniusza KRZYŻANOWSKIEGO
8.30 + Mieczysławę LAUDY (greg 6)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 O Boże błogosławieństwo dla Krystiana z okazji 18 urodzin
13.00+ Mariusza, Genowefy i Bogdana
KOPAŁA, Barbary PASTUSZKA oraz śp.
Stanisławy i Leonarda KLECZKO
13.00 + Elżbietę GAŁUSZKIEWICZ
17.00 + Barbarę RULSKĄ (od siostry)
19.00+Stanisława GŁOWACKIEGO(28)

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2
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8.We wtorek (01 XII), w kościele o 19.15 odbędzie się spotkanie nowej grupy
Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
9.W tym tygodniu przypada I. czwartek, I. piątek i I. sobota miesiąca. W piątek (4 XII) będziemy spowiadać rano oraz od godz. 16.00. W ten piątek po
południu i w sobotę rano kancelaria parafialna będzie nieczynna. W
I. sobotę (5 XII) Msza św. w intencji wynagradzającej Sercu Pana Jezusa i
Niepokalanemu Sercu Maryi będzie odprawiona o godz. 8.00. Zaraz po niej
zapraszamy też na wspólny różaniec.
10.W sobotę (5 XII), z racji na pandemię, kapłani udadzą się z posługą sakramentalną jedynie do chorych, którzy wyrażą taką wolę. Prosimy Rodziny
lub samych zainteresowanych o telefoniczny kontakt z duszpasterzami.
11.Za tydzień w niedzielę (6 XII) przypada Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Będziemy zbierać ofiary do puszek na ten
cel. Tego dnia spodziewamy się również przybycia pewnego niezwykłego gościa, który będzie chciał porozmawiać z dziećmi podczas Mszy św. o godz.
11.30. Zapraszamy!
12.Są już dostępne poświęcone wigilijne opłatki, które można nabyć w dawnym punkcie sprzedaży prasy (na lewo od ołtarza). Będą także od jutra do
nabycia w kancelarii. Zgodnie z zapowiedzią dysponujemy też niewielką liczbą świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, które rozprowadzają przedstawiciele Kół Żywego Różańca na końcu kościoła (przy dużym konfesjonale). W pomieszczeniu przy zakrystii, czyli na prawo od ołtarza (w nowym
punkcie odbioru prasy) dostępne są też kartki świąteczne, sianko na stół wigilijny oraz kalendarze. Zainteresowanych prosimy o spokojne podejście do
właściwego miejsca i oczekiwanie w porządku na swoją kolej!
13.Dziękujemy wszystkim Parafianom i sympatykom, którzy wspierają finansowo Parafię bądź CARITAS poprzez bezpośrednie wpłaty na internetowe konto Parafii lub ofiary na tacę. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za
wrażliwość serca, materialną i duchową pomoc. Bóg zapłać!
DOM POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW
ul. Bernardyńska 27—nowy kościół
(na tyłach kościoła OO. Bernardynów-Czerniakowska 2/4)
własna chłodnia i kaplica przedpogrzebowa
CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE
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