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I Niedziela Adwentu 
Ewangelia według św. Łukasza (21,25-36) 
 
     Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, 
księŜycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wo-
bec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w 
oczekiwaniu wydarzeń zagraŜających ziemi. Albowiem moce nie-
bios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przy-
chodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać 
zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, poniewaŜ zbliŜa się wasze odkupienie. 
     UwaŜajcie na siebie, aby wasze serca nie były ocięŜałe wskutek obŜarstwa, pijaństwa i trosk docze-
snych, Ŝeby 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 kaŜdym czasie, abyście mogli uniknąć 
tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. 
 

asz Pan i Odkupiciel, najdroŜsi bracia, pragnie, 
abyśmy byli przygotowani; zapowiada, jakie 

nieszczęścia spadną na świat, który stara się nas 
powstrzymać od miłowania Boga. Oznajmia nam, 
jakie klęski poprzedzają zbliŜający się koniec, 
abyśmy nie chcąc bać się Boga w czasie pokoju, 
przynajmniej lękali się ze skruchą Jego bliskiego 
sądu i kary. Tekst bowiem świętej Ewangelii, któ-
ryście, najmilsi bracia, teraz usłyszeli, Pan poprze-
dził tymi słowami: „Powstanie naród przeciw naro-
dowi i królestwo przeciw królestwu i miejscami 
bedą wielkie trzęsienia ziemi, zarazy i głód” (Łk 
21,10-11). A nieco dalej, do tego, co teraz słyszeli-
ście, dodał: „I będą znaki na słońcu i księŜycu i 
gwiazdach, a na ziemi ucisk narodów, wśród za-
mieszania, szumu morskiego i nawałnic (Łk 21,25). 
Z tych wszystkich zapowiedzi z całą pewnością 
widzimy niektóre juŜ spełnione, a boimy się, Ŝe 
inne wnet nadejdą. To, Ŝe powstają narody przeciw 
narodom i ucisk na ziemi je dręczy, widzimy bar-
dziej w naszych czasach, niŜ czytamy o tym w 
księgach... NajdroŜsi bracia, mówimy to dlatego, 
aby wasze serca zachęcić do czujności, aby nie 
gnuśniały uwaŜając się za bezpieczne, aby nie 
słabły pogrąŜone w nieświadomości, lecz aby zaw-
sze i bojaźń je pobudzała i Ŝeby się starały o umoc-
nienie w dobrym. Jest teŜ dodane: „A wtedy ujrzą 

Syna Człowieczego, przechodzącego w obłoku z 
mocą wielką i majestatem”. Powiedziane jest w 
tym znaczeniu, iŜ zobaczą w mocy i majestacie 
Tego, którego, gdy był w stanie upokorzenia, słu-
chać nie chcieli; aby Jego moc tym więcej wtedy 
odczuli, o ile bardziej teraz swego serca nie schyla-
ją przed Nim, gdy jest cierpliwy. PoniewaŜ to było 
powiedziane przeciwko odrzuconym, dla pociesze-
nia wybranych skierowane są słowa: „A gdy się to 
dziać pocznie, patrzcie, a podnieście głowy wasze, 
bo się przybliŜa odkupienie wasze”. To tak, jakby 
Przedwieczna Prawda pocieszała swych wybrań-
ców: gdy na ziemi potęgują się klęski, gdy poru-
szenie mocy niebieskich zapowiada grozę sądu, 
podnieście głowy, to jest rozweselcie swoje serca; 
gdy kończy się świat, którego nie jesteście przyja-
ciółmi, bliskie jest odkupienie wasze, o które stara-
liście się. W Piśmie świętym głowa często utoŜsa-
miona jest z sercem; jak bowiem głowa rządzi 
członkami, tak serce kieruje myślami. Podnosić 
więc głowy znaczy wznosić nasze serca ku niebiań-
skiej ojczyźnie. Ci więc, którzy Boga kochają, 
winni się cieszyć i weselić z końca świata. Gdy 
przemija to, czego nie kochali, wnet znajdą to, co 
miłują. 

                   św. Grzegorz Wielki (+ 604) 

N 



2 Źródło - gazetka 

 

Poniedziałek – 30 listopada 2015 – św. Andrzeja Apostoła    Mt 4,18-22 
   630   Za † Zofię Bochenek (od Władysławy Janus z rodziną) 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Jana Szot w 7. rocznicę śmierci, †† córkę Kingę, rodziców 

Jadwigę, Józefa, szwagra Jerzego oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
 1730   Roraty 1. Za † Jadwigę Kussy w 1. rocznicę śmierci 
   2. Msza św. zbiorowa za zmarłych: za †† rodziców Gerharda i Katarzynę Niestrój, † Jerzego 

Trompeta, †† rodziców, za † Zdzisława Kucharczyka, za † matkę Gertrudę Koza, za † Julia-
na Pieniądz (w 30. dzień), za † Zofię Kudela (w 30. dzień), za † Bernarda Ksol (w 30. dzień), 
za † Zofię Kudela (od sąsiadów z ulicy Warszawskiej 37), do Miłosierdzia BoŜego za † Jerze-
go Falkowskiego, †† rodziców, siostrę i szwagra, za †† rodziców Annę i Jana Fuglewicz, sio-
stry Janinę i Marię, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Jana Tantała, †† rodziców 
Julię i Marcina, braci Michała i Mariana, siostrę Helenę, za †† Marię i Tadeusza Gruszka, za 
†† Małgorzatę Lubaszka o spokój duszy (od koleŜanki z pracy), za † Wandę Siwak 

Wtorek – 1 grudnia 2015        Łk 10,21-24 
   630   wolna intencja 
   800   W języku niemieckim: Zu Göttliche Barmherzigkeit für verstorbene Gertrud Waldhof, Verstor-

bene der Familien Wilczok, Waldhof, Bugdol 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Mirosławy i Franciszka w 70. rocznicę urodzin z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dar zdrowia i błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1730   Roraty 1. Za †† Ŝonę Marię i syna Piotra Zuber oraz †† pokrewieństwo z rodzin Zuber i Matuszek 
   2. Za † Stefana Matuszek i córkę Michaelę 
Środa – 2 grudnia 2015         Mt 15,29-37 
   630   Za † Zofię Bochenek (od siostry Czesławy z rodziną) 
   700   wolna intencja 
 1730   Roraty 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Jarosława z okazji 50. rocznicy urodzin z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Stefanię i Kazimierza Małeckich oraz †† dziadków z 

obu stron 
   3. W intencji Małgorzaty i Adama Mateńczuk z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
      Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
I Czwartek miesiąca – 3 grudnia 2015 – św. Franciszka Ksawerego, kapłana    Mt 7,21.24-27 
   630   wolna intencja 
   700   Za † Zofię Bochenek (od brata Jana z rodziną) 
 1630   Godzina Święta 
 1730   Roraty 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspól-

noty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
   2. Za † ojca Pawła Mika w 9. rocznicę śmierci, † matkę i wszystkich †† z rodziny 
   3. W intencji ks. Proboszcza Adama o BoŜe błogosławieństwo w kapłaństwie i w Ŝyciu (od Parafian) 
I Piątek miesiąca – 4 grudnia 2015 – św. Barbary, dziewicy i męczennicy  Mt 9,27-31 
   630   W intencji córek Barbary, GraŜyny, wnuków i prawnuków o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   900   Ku czci św. Barbary w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych górników 
 1630   NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800   Roraty dla młodzieŜy 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Arkadiusza z okazji 40. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośba o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   3. W intencji ks. Proboszcza Adama o BoŜe błogosławieństwo w kapłaństwie i w Ŝyciu (od Parafian) 
I Sobota miesiąca – 5 grudnia 2015      Mt 9,35-10,1.5.6-8 
   630   Roraty dla dorosłych 1. Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków 

śywego RóŜańca 
   2. Za † mamę Marię w rocznicę urodzin 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
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 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † mamę Emilię Wieczorek w 11. rocznicę śmierci 
   2. Za †† rodziców Helenę i Franciszka, teścia Mieczysława, braci Jerzego i Wilhelma, siostrę 

ElŜbietę i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji ks. Proboszcza Adama o BoŜe błogosławieństwo w kapłaństwie i w Ŝyciu (od Parafian) 
II Niedziela Adwentu – 6 grudnia 2015     Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † Monikę Mroźla i †† z rodziny 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za † Władysławę Pluta w rocznicę urodzin 
 1030   W dniu urodzin męŜa Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Rozalia Eugenia Topolnicka, 

Nina Sara Zdziebło, Aleksandra Hanna Pfeifer 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory Adwentowe 
 1800 1. Za †† rodziców Stanisławę i Eugeniusza Bunio, za †† z rodzin i pokrewieństwa z obu stron 
   2. W intencji ks. Proboszcza Adama o BoŜe błogosławieństwo w kapłaństwie i w Ŝyciu (od Parafian) 
W tym tygodniu modlimy się: o dobre przeŜycie Adwentu 
• Rozpoczynamy Adwent, a więc czas przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa. Tegoroczny 

Adwent łączy się z rozpoczęciem Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Rozpoczniemy go wraz z całym 
Kościołem 8 grudnia. 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 
nieszpory Adwentowe. 

• Od jutra rozpoczynamy Roraty, a więc Mszę Świętą ku czci NMP. Podobnie jak w ubiegłych la-
tach zapraszamy na Roraty dla dzieci od poniedziałku do czwartku na godzinę 1730, w piątek o 1800 
dla młodzieŜy i dorosłych, w sobotę o 630 dla dorosłych. 

• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora. 
• W środę, 2 grudnia po Roratach spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek i piątek od godz. 1630, w sobotę od godz. 1600. 
• W czwartek od godz. 1630 Godzina Święta, w piątek od 1630 naboŜeństwo ku czci NSPJ. 
• W sobotę msza św. Roratnia o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej 

zmiana tajemnic oraz RóŜaniec. 
• W tym tygodniu od czwartku będą odprawiane Msze Święte w intencji ks. proboszcza ofiarowane 

przez Parafian. „Bóg Zapłać” za tę modlitwę. 
• Odwiedziny chorych zgodnie z zapowiedzią będą w sobotę, 12 grudnia. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• W zakrystii moŜna juŜ nabywać opłatki. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 

przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
• Dziś drugi etap wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Zachęcamy i prosimy do odbioru 

kart do głosowania i zaznaczenia od jednego, dwóch lub trzech kandydatów. Karty niewypełnione oraz 
takie na których jest zaznaczone więcej niŜ trzech kandydatów są niewaŜne. Karty są do odebrania 
przy wyjściach z kościoła. 

• W minionym tygodniu informowaliśmy o inicjatywie mającej na celu niedopuszczenie do wycinki 
drzew. W międzyczasie przyszłą informacja od p. Prezydenta, Ŝe plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenu przy skrzyŜowaniu ulic Warszawskiej i Wczasowej nie przewiduje celów budowlanych i 
pozostanie jako zieleń urządzona. Nie zostały takŜe podjęte Ŝadne działania zmierzające do likwidacji 
drzewostanu. Ze stanowiskiem dotyczącym zagospodarowania tego terenu moŜna się zapoznać w ga-
blotce, a ponadto p. Prezydent zaprasza na spotkanie i konsultacje społeczne 1 grudnia na godz. 1600 w 
gimnazjum nr 5. 
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W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Waldemar Blana, lat 53, zam. Lekartów  
� Zbigniew Kikina , lat 66, zam. na ul. Słonecznej 28  
� Ewa Grochowska, lat 72, zam. na ul. Katowickiej 25   

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

«Błogosławieni miłosierni,  
albowiem oni miłosierdzia  
dostąpią» (Mt 5,7) 
 
2.     Miłosierni jak Ojciec cd 
Miłosierdzie Boga jest bardzo kon-
kretne i wszyscy jesteśmy powołani, 
aby osobiście go doświadczyć. Kiedy  
miałem siedemnaście lat, pewnego dnia, gdy mia-
łem wyjść na spotkanie z przyjaciółmi, zdecydo-
wałem, Ŝe najpierw wstąpię do kościoła. Spotka-
łem tam pewnego księdza, który wzbudził we 
mnie szczególne zaufanie, tak, Ŝe zapragnąłem 
otworzyć swoje serce w Sakramencie Spowiedzi. 
To spotkanie zmieniło moje Ŝycie! Odkryłem, Ŝe 
kiedy otwieramy swoje serce z pokorą i przejrzy-
stością, moŜemy bardzo konkretnie doświadczyć 
BoŜego Miłosierdzia. Miałem pewność, Ŝe w 
osobie tego kapłana Bóg czekał na mnie, zanim 
jeszcze zrobiłem pierwszy krok w stronę kościoła. 
My Go poszukujemy, ale On nas zawsze uprzedza, 
szuka nas od zawsze i jako pierwszy nas odnajdu-
je. Być moŜe ktoś z was nosi w swoim sercu cię-
Ŝar i myśli: zrobiłem to czy tamto… Nie bójcie 
się! On na was czeka! On jest ojcem: czeka na was 
zawsze! JakŜe pięknie jest odnaleźć w Sakramen-
cie Pojednania miłosierne ramiona Ojca, odkryć 
konfesjonał jako miejsce Miłosierdzia, dać się 
dotknąć tej miłosiernej miłości Pana, który zawsze 
nam przebacza! 
A czy ty, drogi chłopcze, droga dziewczyno, po-
czułeś kiedykolwiek na sobie to spojrzenie pełne 
nieskończonej miłości, która, pomimo wszystkich 
twoich grzechów, ograniczeń, upadków, wciąŜ ci 
ufa i z nadzieją patrzy na twoje istnienie? Czy 
jesteś świadomy, jak wielka jest twoja wartość w 
planie Boga, który z miłości oddał ci wszystko? 
Jak naucza św. Paweł „Bóg zaś okazuje nam swo-
ją miłość [właśnie] przez to, Ŝe Chrystus umarł za 
nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8). 

Ale czy naprawdę rozumiemy potęgę tych słów? 
Wiem, jak drogi jest wam wszystkim krzyŜ Świa-
towych Dni MłodzieŜy – dar św. Jana Pawła II – 
który, począwszy od 1984 roku, towarzyszy 
wszystkim waszym międzynarodowym spotka-
niom. IleŜ przemian, ileŜ prawdziwych nawróceń 
w Ŝyciu wielu młodych ludzi zrodziło się właśnie 
ze spotkania z tym prostym krzyŜem! Być moŜe 
zadawaliście sobie pytanie: skąd bierze się ta 
nadzwyczajna moc krzyŜa? Oto odpowiedź: krzyŜ 
jest najbardziej wymownym znakiem Miłosierdzia 
Boga! Jest potwierdzeniem, Ŝe miarą miłości Boga 
wobec ludzkości jest miłość bez miary! Na krzyŜu 
moŜemy dotknąć Miłosierdzia Boga i dać się 
dotknąć Jego Miłosierdziu! Przypomnijmy sobie 
historię dwóch łotrów ukrzyŜowanych obok Jezu-
sa: jeden z nich jest zarozumiały, nie uznaje siebie 
za grzesznika, drwi z Jezusa. Drugi natomiast 
uznaje swoją winę, zwraca się do Pana i mówi: 
„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa”. Jezus spogląda na niego z nie-
skończonym miłosierdziem i odpowiada mu: 
„Dzi ś ze Mną będziesz w raju” (por. Łk 23,32.39-
43). Z którym z nich dwóch się utoŜsamiamy? Z 
tym, który jest zarozumiały i nie uznaje własnych 
win? Czy raczej z tym, który przyznaje, Ŝe potrze-
buje BoŜego Miłosierdzia i błaga o nie całym 
sercem? W Chrystusie, który oddał za nas na 
krzyŜu swoje Ŝycie, zawsze odnajdziemy bezwa-
runkową miłość, która uznaje nasze Ŝycie za dobro 
i zawsze daje nam moŜliwość rozpoczęcia na 
nowo. 
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