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I NIEDZIELA ADWENTU
29 listopada
209’15
LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Jr 33,14-16* Ps 93 * Czytanie II: 1 Tes 3,12-4,2
Ewangelia: Łk 21, 25-28.34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na
słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów
bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.
Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń
zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną
wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego,
nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy
się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na
siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa
i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak
potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej
ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem
Człowieczym
Oto słowo Pańskie.
CZUWAJCIE
Pamiętam, że na lekcji religii
prowadzonej przez naszego księdza
katechetę padała często z jego ust
sentencja: „Pilnuj siebie, będziesz
w niebie”. W ten sposób reagował na
różnego rodzaju skargi
dotyczące

zachowania innych. Przypomina mi się
to powiedzenie na progu kolejnego
adwentu, gdy Pan Jezus mówi o końcu
świata i wzywa nas do wzmożonej
czujności: „uważajcie na siebie”.
Zawarta jest tu odwieczna prawda życia
1

duchowego, że przemianę świata
zaczynamy zawsze od siebie. Dlatego
spróbujmy zatrzymać się, by nie
zmarnować tego świętego czasu, który
w świecie komercji jest pomijany. Po
dniu Zadusznym natychmiast pojawiły
się w przestrzeni publicznej gadżety
bożonarodzeniowe: choinki, bombki,
Mikołaje, kolędy. Ostatnio słyszałem
radio reklamę jednego ze sklepów
internetowych, gdy starsza kobieta
śpiewała na melodię kolędy „w śród
nocnej ciszy” tekst nawołujący do
niezwłocznego zrobienia zakupów.
Nawet nie chodzi tu o ranienie uczuć
religijnych. Bardziej przeraża niski
poziom i bezguście tego typu zabiegów.
Adwent to czas nadziei.
Pan Jezus mówi: „Podnieście głowy
nabierzcie ducha”. Można powiedzieć,
że to zdanie streszcza duchowość Tej,
która nam na drogach adwentu
przewodzi. Oto Matka Najświętsza
podniosła głowę i została napełniona
Duchem. Powiedziała Bogu „Tak”
ruszyła w drogę, na którą zaprosił Ją
Dawca Życia. Przez dziewięć miesięcy,
jak każda matka oczekująca narodzin
dziecka, Maryja jest „przy nadziei”.
Chociaż okoliczności wcale nie stają
się łatwiejsze. Wręcz przeciwnie.
Maryja ma
świadomość, że jest
sytuacji, która z punktu widzenia prawa
– skazuje Ja na śmierć. A jednak,
podnosi głowę i nabiera ducha, żyje
nadzieją, która nie z tego świata
pochodzi. Jest Matką Życia, które nie
zna końca. Dobiega końca listopad,
czas szczególnej modlitwy za zmarłych.
Uświadamiamy sobie, że to
życie
przemija, że dla naszych zmarłych
skończył się adwent przygotowania na
spotkanie z Panem. Z tego miejsca
wchodzimy w Adwent liturgiczny, który
chcemy
przeżywać
nie
tylko
perspektywie zbliżających się świąt, ale
także w odniesieniu do ostatecznego

spotkania z przychodzącym Zbawicielem.
Tak głęboko o duchowości Adwentu
mówił święty Jan Paweł II : „Każdy nas
wie, że nasza egzystencja ziemska
prowadzi ku śmierci, dojdzie w ten
sposób pewnego dnia do swego kresu.
Świat widzialny, ze wszystkimi dobrami
i bogactwami, jakie kryje w sobie,
końcu nie jest zdolny dać nam nic
innego jak śmierć: kres życia. Ta
prawda, chociaż jest przypomniana
także w dzisiejszej liturgii, w pierwszą
Niedzielę Adwentu, nie jest jednak
prawdą swoistą głoszoną w tym dniu
świątecznym i w całym okresie
Adwentu. Nie jest ona główną myślą
Ewangelii. Jaka jest zatem myśl
główna? Myśl główna Ewangelii, to nie
„odejście”,
„nieobecność”,
lecz
„przyjście” i obecność”, nie „śmierć”,
lecz „życie”. Ewangelia jest Dobrą
Nowiną, ponieważ głosi prawdę o życiu
w kontekście śmierci. Przyjście Syna
Człowieczego jest początkiem tego
Życia. O tym początku mówi nam
właśnie Adwent, który odpowiada na
pytanie: jak powinien żyć człowiek na
świecie z perspektywą śmierci?
Człowiek, któremu w mgnieniu oka
może być życie zabrane, jak powinien
żyć na tym świecie, aby spotkać się
Synem Człowieczym, którego przyjście
jest początkiem nowego Życia, życia
mocniejszego od śmierci?” (30 listopada
1980)
„Uważajcie na siebie, czuwajcie módlcie
się!” Przed nami droga Adwentu. Czy
chcę podjąć trud wędrówki? Czy pragnę
coś zmienić, uporządkować, oczyścić
pogłębić w moim życiu? Roraty,
rekolekcje, osobista modlitwa, czyny
miłosierdzia, wyrzeczenia – tyle
możliwości.
Nabierzmy
ducha,
podnieśmy głowy, by iść z nadzieją po
drogach Adwentu na spotkanie z Tym,
Który jest, Który był i Który przychodzi.
Amen.
x. Proboszcz
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NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ
Podczas wizytacji kanonicznej naszej parafii ks. Kard. Kazimierz Nycz
udzieli sakramentu Bierzmowania następującym osobom:
1. Antonina TOKAJ
2. Antoni TOKAJ
3. Kamila LUBERADZKA
4. Ilona PYTEL
5. Amanda PIELASZEK
6. Wojciech ZADROŻNY
7. Dominik MATULKA
8. Patryk MATULKA
9. Michał GÓRSKI
10. Mateusz SZOKALSKI
11. Paweł SERAFIN
12. Mateusz ŚPIEWAK
13. Przemysław HAR
14. Mateusz ZAJĄC
15. Łukasz STAŃCZYK
16. Klaudia Danuta MARKIEWICZ
17. Katarzyna GÓRZYŃSKA
18. Aleksandra TOSIK
19. Karolina DZIEDZIC
20. Patrycja KRÓLAK
21. Natalia CIEŚLICKA
22. Karolina BUKOWIŃSKA
23. Justyna ELLWART
24. Patrycja MRÓZ
Podczas Bierzmowania kandydaci wyrażają swoje pragnienie przyjęcia
Mocy z wysoka, następującymi słowami:
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy,
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary
i do postępowania według jej zasad.
Prośmy Ducha Świętego, aby uzdolnił ich wolę i rozum, siły fizyczne
i duchowe, aby z gorliwością wypełnili swoje zobowiązanie.
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MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego
poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic
wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się
zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i
u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od
Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską
miłością,
o dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły
mnie od Ciebie oderwać.

Z OGŁOSZEŃ
 Rozpoczęliśmy Adwent - święty czas oczekiwania i przygotowania na przyjście
Pana Jezusa. „Nowe życie w Chrystusie” – to hasło rozpoczynającego się roku
duszpasterskiego. Szczególnym znakiem adwentowej czujności i odnowy życia są
Msze św. Roratnie odprawiane w dni powszednie o godz. 700. Zapraszamy
wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież do licznego udziału w roratach.
Przynosimy ze sobą świece, które zapalać będziemy od świecy roratniej
symbolizującej czuwanie Najświętszej Maryi Panny. W każdą sobotę roraty
z obowiązkowym udziałem dzieci komunijnych, rocznicowych i kandydatów do
Bierzmowania.
 W najbliższą sobotę na uroczystych roratach poświęcenie opłatków na stół
wigilijny. Dzieci klas II otrzymają segregatory.
 W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Przed południem będ nawiedzał chorych.
Od godz. 1500 , adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź. O godz. 1700 Msza
św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.
 W pierwszą sobotę Różaniec wynagradzajacy po Mszy wieczornej.
 Intencja dla koła św. Faustyny: „Abby rekolekcjoniści i spowiednicy byli
apostołami i świadkami Bożego miłosierdzia”.
 O posprzątanie kościoła na przyszłą niedzielę proszę miszkańców Żyrówka i Woli
Żyrowskiej.
 Z naszej wspólnoty parafialne odszedł do Pana Ś.P. Franciszek Krzyżanowski
(l. 92) z Mirowic. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 1300.
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