
Słowo Księdza Proboszcza

 Kochani Para�anie, drodzy Uczestnicy niedzielnej liturgii 
w naszym kościele!
 Z wielką radością oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer 
naszego para�alnego biuletynu liturgicznego Czuwam. Marzy się 
nam, że ta nieduża publikacja stanie się cotygodniowym darem dla 
Was. Ma ona pomóc w przeżywaniu niedzielnej Mszy świętej. 
Znajdziecie tu teksty biblijne danej niedzieli oraz różne 
ciekawostki, które posłużą w bardziej świadomym przeżywaniu 
wiary. 
 Tytuł, jak na I Niedzielę Adwentu, wprost idealny! Nie znaczy 
to jednak wcale, że od Bożego Narodzenia zmienimy szyld... Słowo 
czuwam nawiązuje do modlitwy – w Piśmie Świętym często 
występuje jako jej synonim. Liturgia to najważniejsza z modlitw. 
Powinniśmy pragnąć, by trwała ona również po wyjściu z kościoła – 
mamy czuwać (modlić się), gdy idziemy do domu, do pracy czy na 
miejsce rozrywki… W tym duchu rozumiał to słowo św. Jan 
Paweł II, analizując niegdyś słowa Apelu Jasnogórskiego, przed 
ikoną naszej Patronki – Królowej Polski, mówił: czuwam znaczy, 
że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia 
nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, 
a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się 
poprawiać, przezwyciężając je w sobie. Chcemy pomóc nam 
wszystkim w uczynieniu z tego swojego priorytetu. 
 Oprócz treści duchowych, w biuletynie publikować będziemy 
także ogłoszenia para�alne i inne informacje związane 
z funkcjonowaniem naszej wspólnoty. Warto dodać, że Czuwam 
w całości przygotowuje duszpasterstwo młodzieży działające przy 
naszej para�i (członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza oraz 
Wspólnoty Młodzieżowej), dlatego nie zabraknie również 
sprawozdań z różnych akcji podejmowanych przez młodych.
 Zachęcamy do zabierania biuletynu ze sobą, wracania do jego 
treści w ciągu tygodnia i dzielenia się wiarą z innymi. Jesteśmy 
otwarci na Wasze sugestie związane z działaniem Czuwam. Adres 
kontaktowy znajdziecie w stopce redakcyjnej na końcu. 
 Młodzież przed kościołem zbierać będzie drobne dobrowolne 
datki, z których pokryte zostaną koszty druku. Ewentualna 
nadwyżka pomoże w s�nansowaniu akcji podejmowanych przez 
Duszpasterstwo Młodzieży. 

Wielu katolików, interpretując dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny uważa, że kwestia ta wiąże się z poczęciem Jezusa bez udziału 
mężczyzny (Maryja nie zaznała współżycia z mężczyzną). W związku z tym nie 
brakuje i takich, dla których niepokalane poczęcie jest tożsame z dziewictwem Matki 
Chrystusa. Tymczasem dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny ogłoszony w 1854 roku głosi bardzo precyzyjnie, że Najświętsza Maryja Panna 
od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju 
wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela 
rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu 
pierworodnego. Mówiąc zatem w skrócie: Maryja, jako jedyna z ludzi została 
zachowana od grzechu pierworodnego i jego skutków i, że taki stan rzeczy istnieje od 
samego JEJ poczęcia w łonie JEJ matki, za którą zgodnie z tradycją, uznaje się 
św. Annę. 

Co to znaczy, że Maryja 
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 Wraz z I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy w Kościele w Polsce program 
duszpasterski pod hasłem Duch, który umacnia miłość. Przedmiotem 
zainteresowania działań duszpasterzy ma być troska o odkrycie wartości 
sakramentu bierzmowania – nie tylko przez tych, którzy przygotowują się do jego 
przyjęcia, ale także przez tych, którzy otrzymali go już niegdyś. 

 W związku z Adwentem zapraszamy na:
- roraty: codziennie (z wyjątkiem niedzieli), o godz. 6.00 (dzieci z lampionami 
gromadzą się przed Mszą Świętą koło zakrystii)
- roraty dla zabieganych: piątki, o godz. 20.00
- Lucenaria (nabożeństwo związane z zapaleniem świec na wieńcu 
adwentowym): soboty, o godz. 18.30

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Po Mszy wieczornej 
wystawienie i adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu do godziny 20:00.

 Od dziś można nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 
(mała za 6 zł., duża za 16 zł.)

 9 grudnia (sobota) katecheza sakramentalna dla dzieci przygotowujących się do 
pierwszej Komunii Świętej. Dzieci przychodzą z Rodzicami w dwóch grupach: 
I grupa (p. Małgosi i p. Justyny) o godz. 9.00.; II grupa (p. Oli i p. Sylwii, oraz dzieci 
ze SP5) o godz. 10.30.

W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy adwent. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa 
adventus, które tłumaczy się jako przybycie. Jest to bowiem czas, w którym oczekujemy 
narodzenia i przybycia Jezusa Chrystusa. Ponadto pierwsza niedziela adwentu 
rozpoczyna w kościele nowy rok liturgiczny.

Czuwam

Szczęść Boże! 
ks. Piotr Żynda – proboszcz  

! BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Maciej Klamrowski
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Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tyś, Panie, naszym ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, 
dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje 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 skłębiłyby się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko 
nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. 
Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych 
drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli 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, Tyś naszym ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. My wszyscy jesteśmy 
dziełem rąk Twoich.

Oto słowo Boże.

Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do 
Koryntian
Bracia:
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa 
Chrystusa. Nieustannie dziękuję mojemu Bogu 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, tak iż nie 
doznajecie 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 nas do wspólnoty 
z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

Oto słowo Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja
Okaż nam, Panie, łaskę swoją, 
i daj nam swoje zbawienie.
Alleluja, alleluja, allelujaRef.: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Usłysz, Pasterzu Izraela, 
Ty, który zasiadasz nad cherubinami. 
Zbudź swą potęgę 
i przyjdź nam z pomocą.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Powróć, Boże Zastępów, 
wejrzyj  z  nieba,  spójrz  i  nawiedź 
tę winorośl. 
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica, 
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy, 
nad synem człowieczym, 
którego umocniłeś w swej służbie. 
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, 
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Psalm responsoryjny Ps 80, 2ac i 3b, 15-16, 18-19  

Pierwsze czytanie Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7

Drugie czytanie 1 Kor 1, 3-9

Aklamacja Ps 85, 8

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Uważajcie i 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, mówię wszystkim: Czuwajcie”.

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia Mk 13, 33-37

D z i e ń  P a n a  –  t y m 
sformułowaniem Pismo 
Św i ę t e  o k re ś l a  d z i e ń 
przyjścia Jezusa na końcu 
czasów (tzw. Paruzja). 
Warto wiedzieć, że każda 
n i e d z i e l a  z a p o w i a d a 
ostateczny „dzień Pański”, 
na który czekamy. Pisał o 
tym św. Jan Paweł II : 
n i e d z i e l a  t o  d z i e ń , 
w którym z uwielbieniem 
i  w d z i ę c z n o ś c i ą 
wspominamy pierwszy 
dzień istnienia świata, a 
zaraz em zap ow ie dz i ą 
« d n i a  o s t a t n i e g o » , 
o c z e k i w a n e g o  z  ż y w ą 
n a d z i e j ą ,  w  k t ó r y m 
Chr ystus  przyjdzie  w 
chw a l e  i  B ó g  « u c z y n i 
wszystko nowe». 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG MŁODYCH

Praca, dom, zakupy, szkoła… Świat pędzi nieubłaganie, a w nim ja – omamiona wartościami 
tego świata. Nie zważam na to, gdzie biegnę, gdzie wędruję, gdzie skończę. Z całego zamętu 
czasem wyrwie mnie taka mała myśl: ,,Może pójdę do kościoła?’’ Nie, przecież wszystko 
samo się nie zrobi... ,,Może pójdę do spowiedzi?’’ Nie, dziś mam jeszcze tyle do zrobienia, 
jutro pójdę Bóg to zrozumie... ,,Może zacznę chodzić na roraty?’’ Nie, jestem zmęczona 
pracą, szkołą, domem – muszę odpocząć, przecież ciężko pracuję... Wszystko zrobię jutro, 
teraz nie mam czasu. Lecz kiedy na chwilę się zatrzymam i otuli mnie cisza… do serca 
dochodzi pewien głos ,,czuwaj...’’. A co jeśli jutro nie nadejdzie… Co jeśli ten dzień, ta chwila 
to ostatnia w moim życiu… Panie, Ty wiesz jak łatwo jest mi zatracić się w tym świecie. Nie 
pozwól, abym zapomniała oczekiwać Twego przyjścia. Spraw, bym zawsze była gotowa. 

Jeden z założycieli zakonu jezuitów, misjonarz, 
zwany apostołem Indii

Nie dla nagrody kocham Cię, mój Panie!
Lecz tak, jak Ty mnie ukochałeś, Boże,
chce Ciebie serce kochać, ile może!
Tyś Król mój, Bóg mój, jedyna ostoja!
Innej pobudki nie zna miłość moja

3 grudnia, św. Franciszek Ksawery (1506-1552)

Katarzyna Bielińska

Dokąd biegniesz? ŚWIĘTY TYGODNIA


