
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 14; II Niedziela Adwentu 09 GRUDZIEŃ 2018 
 Czytania: Ba 5,1-9; Ps 126; Flp 1, 4-11; Łk 3, 1-6 

 

Historia i znaczenie Adwentu 

 Adwent jes okresem rozpoczynającym kolejny rok liturgiczy. Trwa 
cztery niedziele. Jest to czas radosnego i pobożnego przygotowania do 
Narodzin Chrystusa, które obchodzimy 25 grudnia. 
 

Historia Adwentu 
 
 

 Słowo "adwent" pochodzi od łacińskiego  „advenio – przychodzić”, 
(greckie: epifaneia, parusia - przyjście, objawienie). Sens okresu Adwentu 
jest nierozłącznie związany z uroczystością Narodzenia Pańskiego. Ta 
zaś uroczystość pojawia się w Rzymie ok. 336 roku. Wyznaczona została 
na dzień zimowego przesilenia tj. 25 grudnia. W tym to dniu w cywilnym 
kalendarzu rzymskim obchodzono Dzień Narodzin Słońca 
Niezwyciężonego (co za aluzja do narodzin Chrystusa!) Pewne jest, że 
przed 354 r. Boże Narodzenie pojawiło się w kalendarzu, zredagowanym 
przez sekretarza pap. św. Damazego. 
 Pierwsze wzmianki o przygotowaniu do Bożego Narodzenia - 
adwentu pochodzą z Galii (dzisiejsza Francja) i Hiszpanii. Pierwotnym 
sensem było przygotowanie katechumenów do przyjęcia sakramentów 
inicjacji chrześcijańskiej, zwłaszcza chrztu, którego udzielano 6 stycznia 
(dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego). Biskupi proponowali 
należyte przygotowanie do obchodów Narodzenia Pańskiego poprzez 
ascezę, pokutę i rezygnację z zabaw i uciech. 
 W Rzymie Adwent wprowadzono dopiero w VI w. (trwał on 
pierwotnie 6 tygodni), zaś od pontyfikatu świętego papieża Grzegorza 
Wielkiego - już cztery tygodnie. Zyskał on ponadto, poza ascetycznym  
przygotowaniem (czyli pokutnym) do Bożego Narodzenia; charakter 
eschatologiczny – którym jest przygotowanie do ostatecznego przyjścia 
Chrystusa (paruzji). Potwierdza to też fragment 1 prefacji adwentowej:  
"On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne 

Intencje mszalne: 10.12 - 16.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniedziałek, 10 grudzień 2018  
700    śp. Honorata(k) Kamoda 
1800 śp. Diana Patra  
Wtorek, 11 grudzień 2018 – Wiecz. Msza św. o Duchu Świętym 
700   
1800 W intencji wszystkich osób chorych z naszej parafii 
Środa, 12 grudzień 2018 
700  śp. Mirosława (k) Młynarczyk (30 dzień po pogrzebie) 
1800  
Czwartek,13 grudzień 2018  
700  śp. Jarosław SŁAWEK 
1800 O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, głęboką i 
żywą wiarę dla rodzeństwa; Mateusza, Pawła, Marty oraz księdza 
diakona Maksymiliana Ślizień 
Piątek, 14 grudzień 2018 
700  śp.Wiesław Wilmański 

1800 śp. Marek Kuczmarski 
Sobota, 15 grudzień 2018 
700  śp. Eugeniusz Mikjaniec 
1800 śp. Honorata(k) Kamoda 
Niedziela, 16 grudzień 2018  
800 śp. Czesława(k) Ćwinel 
800 Dziękczynna z okazji 60 rocz. urodzin Barbary Merczyńskiej 
930 śp. Ignacy (32 rocz.), rodzice; Marianna(k) i Maciej Berneccy 
930 śp. Aleksander i Aleksandra(k), zmarli z rodziny Włodarków  
1100  śp. Janusz Nowosad i zmarli rodzice; Natalia i Włodzimierz 
1230 śp. Maria (2 rocz.), Marian i zmarli z rodzin Pietruszewskich i 
Karkutowskich 
1230 śp. Aleksander i Jan Miciak 
1800 śp. Stanisława(k) i Roman Rudzcy, Maria i Piotr Trybuchowscy 
 



postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie 
przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, 
których z ufnością oczekujemy".   
 
 
 
 
 
 

Znaczenie Adwentu  

 
 
 

 Adwent, jako okres radosnego i pobożnego przygotowania do dnia 
narodzin Pana, obchodzi się do dziś prawie w niezmienionej formie. Nie 
jest to już jednak okres pokutny (jak kiedyś). Warto jednak powziąć 
stosowne postanowienia, wzmacniające naszą wolę, mając na względzie 
słowa Pana Jezusa: "uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były 
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień 
nie przyszedł na was znienacka; jak potrzask" (Łk 21, 34). Ostrzeżenie to 
dotyczy Dnia Sądu, ale czyż nie pasuje również do obżarstwa i trosk 
doczesnych okresu przed Bożym Narodzeniem? 
 "Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem 
przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który 
wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie 
jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia 
Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na 
końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem radosnego i 
pobożnego oczekiwania" (nr 39 z Ogólnych Norm Roku Liturgicznego). 

 
 

 
 

Dwie części Adwentu 

 
 
 
 

Pierwsza część  od pierwszej Niedzieli Adwentu aż do 16 grudnia. To 
czas, który przypomina nam o konieczności czuwania w naszym życiu, w 
oczekiwaniu na paruzję - ostateczne przyjście Chrystusa u końcu czasów 
(Ap 22, 20). W Liturgii Słowa powracają echem słowa proroka Izajasza i 
proroctwa o czasach ostatecznych. 
Druga część Adwentu  to już bezpośrednie przygotowanie 
do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przebiega ona od 16 do 24 
grudnia; każdy dzień posiada swoją własną antyfonę, podkreślającą 
charakter zbliżającego się Przyjścia. W liturgii Mszy świętej doniośle 
brzmią słowa ostatniego proroka Starego testamentu;  
Jana Chrzciciela: "Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki"  
(Mk 1, 3). Mówi także o wymianie (podzieleniu) przez Chrystusa losu 
ludzkiego; przyjścia w cielesnej postaci. Oto Boże Narodzenie staje się 
wielkim podniesieniem natury ludzkiej; skoro Bóg tak bardzo siebie uniżył, 
rodząc się jako dziecko - o ileż wywyższył godność człowieka! Wszystkie 
proroctwa Starego Testamentu zapowiadają więc przyjście Mesjasza. 
Spełnia się oczekiwanie Ludu Wybranego. 

 Symbolami Adwentu są oczywiście; Wieniec Adwentowy z 
czterema świecami – które symbolizują 4 niedziele; świeca roratka 
zapalana podczas Rorat – symbolizująca obecność Najświętszej Maryi 
Panny czuwającej; oraz kalendarz adwentowy. Kolor fioletowy tego okresu 
przypomina nam o potrzebie czujności i powstrzymywania się od zabaw. 
 Obecnie cały czas trwania Kościoła – od Zesłania Ducha Świętego”- 
można nazwać nieustannym "Adwentem"; oczekiwaniem na Paruzję. Cały 
czas pielgrzymujemy, jesteśmy w drodze, w oczekiwaniu. Nigdy nie wolno 
nam przyspać, zagasić lampy naszych sumień. Chrystus mówi: "Bądźcie 
gotowi"! (Łk 12, 40)  
 Boże Narodzenie będziemy przeżywać na tyle, na ile godne było 
nasze przygotowanie w Adwencie. 
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Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. Trwa Adwent, czas przygotowania na przyjście Chrystusa. Roraty, 
czyli Mszę św. o Najświętszej Maryi Pannie odprawiamy w naszym 
kościele codziennie (od poniedziałku do piątku) o godz. 18.00. 
Dzieci na Roraty przynoszą lampiony, a dorośli świece. 

2. Obchodzimy dziś w Kościele w Polsce „Dzień modlitwy i pomocy 
materialnej Kościołowi na Wschodzie”. Przy drzwiach kościoła 
składamy do puszek ofiary na ten cel. Bóg zapłać za każdy gest 
życzliwości wobec misjonarzy oraz wspólnot parafialnych na 
Syberii, Ukrainie, Kazachstanie, czy w innych miejscach na 
Wschodzie. 

3. W najbliższy wtorek wieczorna Eucharystia będzie sprawowana z 
formularza o Duchu Świętym po której będzie nabożeństwo w 
intencji odnowy życia duchowego naszej parafii. Zapraszamy. 

4. W piątek zapraszamy na spotkanie „Kręgu Biblijnego” po wieczornej 
Eucharystii. 

5. W „Gościu Niedzielnym”: o Darach Ducha Świętego; dziś o darze 
rozumu i rady, które działają jak dobra nawigacja w aucie. Oprócz 
tego: ciekawe przepisy na uszka z grzybami i zakwas buraczany. 
Zachęcamy do lektury.  

6. Zapraszamy do naszej parafialnej Kawiarenki. 
7. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 

Śp. Honorata Kamoda – lat 95, z ul. Kmicica 
 


