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Prawidło tygodnia:
„Dla przypodobania się Bogu nie trzeba wiele działać, lecz raczej z dobrą wolą wszystko wykonywać bez domieszki miłości własnej i ludzkich względów.”
- św. Jan od Krzyża

CZYTANIE I
Iz 61, 1-2a. 10-11
Ogromnie się weselę w Panu
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił
dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski
Pańskiej. «Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe
klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec
wszystkich narodów».

Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy
moim.
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu
moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
*
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie.

CZYTANIE II
1 Tes 5, 16-24
Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana
Bracia: Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu
dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam zaś Bóg pokoju
niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest
Ten, który was wzywa: on też tego dokona.
Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

EWANGELIA
J 1, 6-8. 19-28
Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on
na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprze-

zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać
odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Powiedział:
«Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok
Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc
do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród
was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie
jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii,
po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Rozważanie
O radości chrześcijańskiej
Prosto w Boże Narodzenie, w cud przemiany i w zdziwienie. Rozświetliła się noc świata, Przełamały się epoki, Bóg narodził się dla ludzi. I pasterzy
cud obudził, Śpiew wysoki pod obłokiem. Nowy dzień narodom dnieje. Dzwony
biją, zło truchleje. Wszystkie fale powtarzają, Nowinę niebieską, Szepczą cicho
by nie zbudzić, Dziecko, Dziecko, Dziecko. Odrodzona miłość niesie, Nowa radość i nadzieje, Byle tylko nie zagubić, Drogi do Betlejem
/ Ks. Mieczysław Nowak, Siew natchniony 2019, s. 118 /.

„W centrum Adwentu znajduje się człowiek i Bóg. Człowiek jako ten,
który oczekuje na przyjście Boga. Bóg zaś jako Ten, który szuka dróg, ażeby
zbliżyć się do człowieka. Treścią oczekiwań człowieka jest zbawienie, które
może nadejść tylko od Boga. Obiecany Mesjasz, przychodzący na ziemię w
noc betlejemską, jest Zbawicielem świata, jest tym, który wyzwala człowieka
od zła i kieruje go ku dobru i ku szczęściu” / Jan Paweł II, Homilie 2011, s.
30 /.

Uczennica mówi do koleżanki: ja już się wypisałam z lekcji religii,
tobie też radzę, będziesz dwie godziny mniej w szkole. „Szczególnie zaś w
rodzinie chrześcijańskiej, ubogaconej łaską i obowiązkami sakramentu małżeństwa, należy już od najwcześniejszego wieku uczyć dzieci, zgodnie z wiarą
na chrzcie otrzymaną, poznawania i czci Boga, a także miłowania bliźniego” / Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim 3, Sobór Watykański II /.
3 grudnia czytaliśmy w Ewangelii Św. Mateusza: „Każdego więc, kto
tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki,
zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był
utwierdzony” / 7,24-25 /. Dojrzała wiara - pełnienie woli Bożej, harmonia
między słuchaniem, a mówieniem, czynem, to jest dom na skale, ma fundament, Chrystusa. Fundamentem staje się słowo Boże. Ono było fundamen-

-tem Stworzenia, Wcielenia, Odkupienia. Adwent to czas oczekiwania na
Słowo, które stanie się ciałem. 13 stycznia 1995 r. na Katolickim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Manili Jan Paweł II powiedział w czasie Mszy
św.: Wy, Filipińczycy, jesteście radośni, a to dlatego, że przyjęliście Dobrą
Nowinę. Jakaż to nowina? Odpowiedź zawarta jest w słowie Emmanuel Bóg z nami. Mesjasz stał się jednym z nas, człowiekiem solidarnym z ubogimi i cierpiącymi; opatrywał rany serc złamanych, a wreszcie oddal za nas
życie na krzyżu i kontynuuje swą ofiarę, ilekroć sprawujemy Eucharystię. On
jest Bogiem z nami. Jego dzień - Dzień Pański jest dla nas dniem radości. Ta
świadomość pozwala mi powtórzyć apel św. Pawła: zawsze się radujcie / 1
Tes 5, 16 /.
2 grudnia czytaliśmy w czasie Mszy św.: „Jezus przyszedł nad Jezioro
Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy,
mając ze sobą chromych, i położyli ich u nóg Jego. A On ich uzdrowił. Wziął
siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom” / Mt 15, 30, 36 /. Powiedziałem w komentarzu, uzdrowił, żeby nie cierpieli. Nakarmił, żeby nie byli głodni.
9 maja 1975 r. Paweł VI wydał Adhortację apostolską O radości chrześcijańskiej Gaudete in Domino. Modliliśmy się na początku: Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą Twój lud oczekuje świąt Narodzenia Pańskiego, spraw
abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia / Mszał Polski, kolekta /.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Teofania, czyli objawienie Boże w ogniu
W Biblii ogień łączony jest z teofanią. Mojżesz, pełniąc codzienny obowiązek pasania owiec swojego teścia, zauważył niezwykłe zjawisko – krzew,
który płonął, a nie spalał się (Wj 3, 2). To Bóg objawił się w ogniu. Chociaż
ogień spalał krzew, nie niszczył go. Obraz ten był jakoby zapowiedzią misji
Mojżesza. Wewnętrzne zmaganie się wybranego przez Boga prostego pasterza było niczym spalanie się, które oczyszczało go i dawało moc do wyprowadzenia ludu wybranego z niewoli egipskiej. Bóg objawiający swoje imię człowiekowi: „Jestem, Który Jestem”, towarzyszył nieustannie ludowi wybranemu w postaci słupa ognia, grzmotów i błyskawic. Izrael otrzymuje Dekalog
podczas teofanii, której głównym elementem był ogień. Jahwe przemawiał
do Mojżesza wśród gromów i błyskawic, a cała góra była spowita dymem (Wj
19, 18). Także objawienie się Boga prorokom łączyło się z ogniem. Ezechiel
widział zasiadającego na tronie niczym ogień (Ez 1, 27), natomiast Izajasz
znalazł się w świątyni wypełnionej dymem i żarzącym się na ołtarzu węglem
(Iz 6, 4).

Również prorok Daniel w wizji Syna Człowieczego widzi tron Przedwiecznego z ognistych płomieni i strumień ognia rozlewający się dookoła
(Dn 7, 10). W Apokalipsie Chrystus ukazuje się św. Janowi jako Syn Człowieczy z oczami jak płomienie ognia i stopami, jakby z drogocennego metalu,
wypalanego w piecu rozżarzonym (Ap 1, 14-15). O obecności Boga pośród
tego żywiołu mówi też wydarzenie Pięćdziesiątnicy, kiedy na każdym z Apostołów spoczął język jakby z ognia, symbolizujący moc Ducha Świętego w
głoszeniu Ewangelii. Życie, aby istniało i rozwijało się, potrzebuje słońca.
Ono podtrzymuje procesy życiowe i pobudza je. Tak samo Bóg rodzi i nieustannie podtrzymuje życie duchowe. Ogień jest materią nieokreśloną, zmieniającą kształt, tajemniczą, niemożliwą do uchwycenia, podobnie jak Bóg w
swojej transcendentnej istocie. Nie tylko sama osoba Jahwe utożsamiana
jest z ogniem, ale również przedmioty Mu służące, jak tron, rydwan, szklane
morze ognia, lampy ogniste. Także boscy posłańcy, aniołowie, są ukazani
niczym płomienie ognia. W Księdze Izajasza prorok, opisując swoje powołanie do misji, zaznacza, że podczas widzenia Boga ujrzał również otaczających
Jego tron serafinów (Iz 6, 2). Imię ich oznacza „palący” lub „ognisty”. W
Ewangelii według św. Łukasza porównuje się do błyskawicy lub meteoru
upadłego anioła – szatana, tego, który sam odwrócił się od Boga (Łk 10, 18;
Ap 12, 9).
S. Faustyna Aleksandrowicz CSFN
***
Rok Jubileuszowy na cześć Świętego Józefa
dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego
Ojciec Święty Franciszek ogłosił w całym Kościele Rok św. Józefa, który rozpoczął się 8 grudnia br. i potrwa do 8 grudnia 2021 roku. Z Rokiem św. Józefa związany jest dar specjalnych odpustów – ogłosiła Penitencjaria Apostolska. Dar odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami.
Do zwykłych warunków należą: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić
wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską. Dekret stwierdza, że św. Józef był człowiekiem modlitwy,
który zaprasza dzisiaj wszystkich do pogłębienia dziecięcej relacji z Ojcem,
pozwalającej rozeznać Jego wolę w życiu. Odpust zupełny zostaje udzielony
tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą
Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.

Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/2
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1.Dziś, w dniu 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, który tak boleśnie doświadczył polskie rodziny, rozpoczęliśmy nasze parafialne rekolekcje
adwentowe. Swoim doświadczeniem Boga dzieli się z nami wieloletni duszpasterz Polaków w Irlandii, Ks. Andrzej Krzesiński, obecnie posługujący w
parafii św. Marka w Łomiankach-Dąbrowie. Nauki będą głoszone dziś na
wszystkich Mszach św., a jutro i we wtorek (14/15 XII) o godz. 8.00, 17.30 i
18.30. Dziękujemy także Siostrom Nazaretankom, które dla zwiększenia
liczby miejsc dla uczestników rekolekcji, wyjątkowo udostępniły możliwość
korzystania z siostrzanego chóru, na który zapraszamy maksymalnie 25
osób. Ilość wolnych miejsc na chórze określą znane nam obrazki. Polecajmy
w naszej własnej modlitwie i całą Parafię, i samego rekolekcjonistę prosząc
również o dobre, duchowe przygotowanie naszych Rodzin na zbliżające się
Święta. Zapraszamy do udziału!
2.Przedświąteczna spowiedź będzie możliwa we wtorek (15 XII), podczas
całodziennego wystawienia Najświętszego Sakramentu, od godz. 8.30 do
17.30 oraz w przyszłą niedzielę, również w połączeniu z adoracją, od godz.
14.00 do 17.00. Zachęcamy!
3.Dziś wieczorem zapraszamy również na nabożeństwo fatimskie
z intencjami rekolekcyjnymi na godz. 18.00, a za tydzień (20 XII), o tej samej godzinie (18.00), oczekujemy na Rodziców dzieci I.-komunijnych. Z
racji pandemii wystarczy, aby każda Rodzina była reprezentowana przez
jednego Rodzica. Nabożeństwo i konferencja odbędą się w kościele.
4.Przypominamy, że w aktualnie obowiązujących zaleceniach sanitarnych w
naszym kościele może jednocześnie normalnie przebywać 25 osób.
5.Roraty, czyli Msze św. o Matce Bożej w Adwencie odprawiamy codziennie
dwa razy – rano o 6.30 oraz po południu – o 18.30 od poniedziałku do piątku (w soboty tylko rano). Specjalne Roraty dla dzieci i młodzieży prowadzimy we wtorki i piątki o godz. 17.30. Ponieważ obowiązuje nas limit osób w
kościele prosimy wszystkich o roztropne wykorzystanie propozycji terminów. Na Msze św. roratnie zapraszamy z lampionami.
6.Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy przekazują swoje dary na
rzecz potrzebujących, czy to składając je w kościele, czy też przekazując ofiary na potrzeby Caritas bezpośrednio lub poprzez konto internetowe Parafii.
Przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy nadal jest ustawiony kosz
przedświątecznej pomocy, w którym można składać produkty żywnościowe
o przedłużonym okresie przydatności do spożycia. W najbliższą sobotę
(19 XII), od godz. 9.00 d0 11.00, oczekujemy na wszystkich, którzy do tej
pory byli objęci programem pomocy Rodzinom i osobom samotnym realizowanym przez parafialną grupę Caritas. Zapraszamy po świąteczną paczkę w
tę sobotę, od godz. 9.00.

Intencje mszalne
Poniedziałek 14 XII – św. Jana od +
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00 + Mieczysławę LAUDY (greg 14)
8.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej i potrzebne łaski dla Andrzeja KOWERDANA oraz o zdrowie i
potrzebne łaski dla Barbary
17.30 + Marię PŁODZIK
17.30 + Stanisława GONTARCZYKA
18.30 +Danielę SIUDAKIEWICZ w 12 r
18.30 ++ Feliksę i Czesława KOSTANIAKÓW oraz ++ z rodziny
WTOREK 15 XII
6.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 + Stanisława GONTARCZYKA
17.30 + Stanisława NOWICKIEGO w
21 rocz śm
17.30 + Mieczysławę LAUDY (greg 15)
17.30 +Lecha – Zbigniewa w 10 rocz śm
18.30 W intencji AKCJI KATOLICKIEJ
18.30 W intencji Elizy: o uzdrowienie,
nawrócenie i odbudowanie małżeństwa
ŚRODA 16 XII
6.30 Dziękczynna za posługiwanie
ANNY z Legionu Maryi z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla niej na dalsze lata
8.00 W intencji Elizy: o uzdrowienie,
nawrócenie i odbudowanie małżeństwa
8.00 ++ Paulinę i Franciszka, Annę i
Edwarda, Teresę, Barbarę i Sławomira i
++ z rodz BOŻKÓW
17.30 + Bartłomieja SOWA i + Natalię
NIEMCZYK w 2 rocz śm
17.30 + Stanisława GONTARCZYKA
18.30 + Mieczysławę LAUDY (greg 16)
18.30 + Witolda OFIERSKIEGO w 5
rocz śm
CZWARTEK 17 XII
6.30 + Stanisława GONTARCZYKA
8.00 + Mieczysławę LAUDY (greg 17 )
17.30 + Dawcę narządów
17.30 + Jadwigę MARKOWSKĄ w 12
rocz. śm
18.30 + Michała w 11 rocz śm

18.30 + Joannę Marię ENGELART w
miesiąc po śmierci
PIĄTEK 18 XII
6.30 O powołania do S. Nazaretanek
8.00 ++ Teresę, Zofię i Bolesława
SKOCZYLAS oraz ++ Rozalię, Aleksandra ZAWIEJSKICH
17.30 + Eugeniusza ŁODZIŃSKIEGO
w 29 rocz śm i ++ z rodziny ŁODZIŃSKICH i GRYCZÓW
17.30 +Mieczysławę LAUDY (greg 18)
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 + Alinę Teresę SZYMCZYK w
miesiąc po pogrzebie
SOBOTA 19 XII
6.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżonków: Włodzimierza i Krystyny ZAWITKOWSKICH
8.00 + Mieczysławę LAUDY (greg 19)
8.00 + Stanisława GONTARCZYKA
17.30 + Teresę POWAŁOWSKĄ i +
Danutę POWAŁOWSKĄ
17.30 W intencji dziękczynnej za
otrzymane łaski z prośbą o poprawę
zdrowia i opiekę Matki Bożej oraz w
intencji rodziców Heleny i Czesława
PRUSKICH
18.30 + Jerzego OFIERSKIEGO w 13 r
18.30 + Zofię KWIECIEŃ
NIEDZIELA 20 XII – IV NIEDZIELA ADWENTU
7.00 + Wandę OSTRYSZ
8.30 + Ryszarda LUBACHA w miesiąc po śmierci
8.30O Boże błogosławieństwo z okazji
88 rocz urodzin Heleny DOLECKIEJ
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 +Jana KOSIŃSKIEGO w 18 rocz
śm i z rodziny KOSIŃSKICH i KOC
13.00 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Elżbiety i Roberta oraz ich rodzin
17.00 + Mieczysławę LAUDY(greg 20)
19.00 +Marię i Stanisława RÓŻALSKICH , Katarzynę, Wojciecha, Teresę, Barbarę, Adama, Wandę i Ludwika
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7.Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom, którzy
wczoraj
wzięli udział w trwającym 24-godziny modlitewnym Jerychu. To wspaniałe
duchowe przygotowanie Parafii przez modlitwę różańcową do rozpoczętych
dzisiaj rekolekcji. Bóg zapłać za ten wspólny trud czuwania, także w nocy!
8.Przed tygodniem, modlitwą i pomocą materialną, wspieraliśmy szczególnie Kościół na Wschodzie. Na ten cel zebraliśmy łącznie sumę 1850 zł i 1 gr.
Wszystkim ofiarodawcom - dziękujemy!
9.Poświęcone wigilijne opłatki można nabyć w dawnym punkcie sprzedaży
prasy (na lewo od ołtarza), a w tygodniu w zakrystii lub w kancelarii. Mamy
też jeszcze niewielką liczbę świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, które
rozprowadzamy z pomocą członków 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 na nowy rok, a pod kościołem (wchodząc od frontu) Siostry rozprowadzają świąteczne stroiki. Polecamy!
10.Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, z obu grup, zachęcamy do
niewielkiego, przedświątecznego wysiłku. Każdego prosimy o osobiste wykonanie dekoracji na dwóch bombkach choinkowych. Jedną z nich umieścimy
w kościele, na jednym z drzewek, drugą przeznaczymy do sprzedaży na rzecz
ubogich naszej Parafii. Ozdoby można wykonać dowolną techniką, a same
bombki prosimy dostarczyć przed następną niedzielą. Za tydzień będziemy
też dysponować oryginalną grą planszową dla Rodzin, która może wzbogacić
wspólnie przeżywane Święta. Tym bardziej, że dochód również będzie przeznaczony na Caritas naszej Parafii.
11.Dziękujemy naszym Parafianom i Sympatykom wspierającym swoimi
ofiarami budżet naszej Parafii. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za okazywane zrozumienie i ofiarność serc w tym wyjątkowym czasie pandemii. 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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