
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 1;  I Niedziela Adwentu– 1 Grudzień 2019 

Czytania: Iz 2,1-5; Ps 122; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44

Głównym tematem Adwentu jest oczekiwanie na Pana, rozważa-
ne w rozmaitych aspektach. Przede wszystkim oczekiwanie Starego Te-
stamentu,  wytrwale  zwróconego  ku  przyjściu  Mesjasza.  Mówią  o tym
proroctwa, które liturgia w tym czasie podaje wiernym do rozważania,
aby obudzić w sercach głębokie pragnienie i potrzebę Boga, tak bardzo
żywe w pismach prorockich, a równocześnie, by wezwać ich do dzięk-
czynienia Najwyższemu za niezmierzony dar zbawienia. Ono w rzeczy
samej jawi się już na horyzoncie nie jako wydarzenie przyszłe, obiecane
tylko i wyczekiwanej przez wcielenie bowiem Syna Bożego i Jego naro-
dzenie w czasie stało się rzeczywistością. Odkupiciel przyszedł i w Nim
spełniły się nadzieje Starego Testamentu, a otwarły nadzieje Nowego.
Oto więc nowe oczekiwanie. Przyjście Zbawiciela ma się dokonać w ser-
cu każdego człowieka, historia całej ludzkości zaś jest już teraz skiero-
wana ku paruzji, tj. ku chwalebnemu powrotowi Chrystusa na końcu cza-
sów. W takich perspektywach należy słuchać i rozważać czytania Ad-
wentu.   

Izajasz  mówi  z pewną  emfazą  o erze  mesjańskiej,  w której
wszystkie narody zejdą się do Jerozolimy, by wielbić jedynego Boga:
„Mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do
świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kro-
czyli Jego ścieżkami»” (2, 3). Wszyscy ludzie złączeni jedną religią staną
się braćmi i „nie będą się więcej zaprawiać do wojny”. Jerozolima jest fi-
gurą Kościoła, ustanowionego przez Boga jako „powszechny sakrament
zbawienia” (KK 48). Kościół zaś wyciąga ręce do wszystkich ludzi, by
przyszli do Chrystusa i, stosując się do Jego nauki, żyli jak bracia w zgo-
dzie i pokoju. Ale jakże długą drogę trzeba jeszcze przebyć, nim to urze-
czywistni się w pełni! Każdy chrześcijanin powinien by stać się głosem,
który z żarliwością Izajasza nawołuje ludzi do jedynej wiary i do miłości

Intencje mszalne: 02.12 - 08.12

Poniedziałek, 02 grudzień  2019 – Rekolekcje Adwentowe
930  w intencji członków wspólnoty Ruchu Światło – Życie, oraz za 
kapłanów posługujących
1630 nauka rekolekcyjna
18 00  śp. Krystyna Szczuko
1800 śp. Arkadiusz Gorgol (2 Msza św. gregoriańska)
Wtorek, 03 grudzień  2019 – Rekolekcje Adwentowe
930 za Karola - o światło Ducha Świętego, o mądre podjęcie decyzji
1630 nauka rekolekcyjna
1800 śp. Arkadiusz Gorgol (3 Msza św. gregoriańska)
Środa, 04 grudzień  2019 – Rekolekcje Adwentowe
930  Za dusze cierpiące w czyśćcu  
1630 śp. Arkadiusz Gorgol (4 Msza św. gregoriańska)
1800 O zdrowie i błogosławieństwo dla Heleny Karwowskiej
1800 W intencji Piotra i Alicji o Boże błogosławieństwo
Czwartek, 05 grudzień  2019   –   I Czwartek Miesiąca  
700  śp. Arkadiusz Gorgol (5 Msza św. gregoriańska)
1800   śp. Jadwiga Stasiak
Piątek, 06 grudzień  2019 – I Piątek Miesiąca
700   śp. Arkadiusz Gorgol ( 6 Msza św. gregoriańska) 
1800   śp. Adam Wróbel
Sobota, 07 grudzień 2019 – I Sobota Miesiąca
700   śp. Arkadiusz Gorgol ( 7 Msza św. gregoriańska)
1800  śp. Irena i Franciszek Brzezińscy
Niedziela, 08 grudzień  2019 – II Niedziela Adwentu
800  śp. Eugeniusz Sękowski(14r.ś.), Konstancja i Stanisław Sękowscy 
930 śp. Zygmunt Maszewski (2r.ś.)
930 Za  Kościół Domowy
1100 śp. Tadeusz (11 r.ś.)
1230 śp. Stanisław Komuda (2 r.ś.)
1230 Dziękczynna za otrzymane łaski
1800 śp. Adam Gorgol (8 Msza św. gregoriańska)

„Chodźcie... postępujmy w światłości Pańskiej!” (Iz 2, 5)
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braterskiej.  Ten fragment proroctwa kończy się  sugestywnym wezwa-
niem: „Chodźcie... postępujmy w światłości Pańskiej” (2, 5). 

W drugim czytaniu św. Paweł. mówi nam zaś, co należy czynić,
aby chodzić w takim świetle: „odrzucić uczynki ciemności” (Rz 13, 12),
czyli grzech w każdej jego postaci i „przyoblec się w zbroję światła”, to
znaczy w cnoty, przede wszystkim w wiarę i miłość. Jest to sprawa na-
gląca,  „ponieważ zbawienie jest  bliżej  nas”;  istotnie historia zdąża ku
swej ostatniej fazie, ku powtórnemu przyjściu Pana na końcu czasów.
Czas, który nas od tego dzieli, powinien być wykorzystany z gorliwością.
Pan, który już przyszedł przez swoje doczesne narodzenie w Betlejem,
stale obecne w życiu każdego człowieka i całej ludzkości, i „ma przyjść”
na  końcu  czasów,  powinien  być  przyjęty,  naśladowany  i oczekiwany
w żywej i czynnej wierze, nadziei i miłości. Sam Jezus mówił o postawie
czujnego oczekiwania, jaka powinna cechować całe życie chrześcijani-
na: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”
(Mt 24, 42). Nie odnosi się to tylko do paruzji, lecz również do tego przyj-
ścia Pana, które dokona się dla każdego człowieka przy końcu życia,
gdy spotka się twarzą w twarz ze swoim Zbawicielem. To będzie naj-
piękniejszy dzień, początek życia wiecznego. „Dlatego... bądźcie gotowi,
bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

   Por. O. Gabriel od św. Marii Magdaleny  

Czy jesteśmy gotowi stanąć przed obliczem Chrystusa? Stawiając to
ważne pytanie,  liturgia  pierwszej  niedzieli  Adwentu  wzywa nas  do
czuwania, do odrzucania uczynków ciemności, do zaparcia się siebie.
Jednocześnie jednak daje nadzieję, że przyjście Pana przyniesie nam
nie potępienie i  karę,  lecz radość,  pokój  i  spełnienie wszystkich na-
szych tęsknot. Obyśmy uczestnicząc w tej Eucharystii zapragnęli iść z
radością na spotkanie Pana drogą nawrócenia, ufni, że na jej końcu
czeka  nas  szczęście,  którego  zapowiedzią  jest  Boże  Narodzenie.  
 

           Oremus 

Por. Niedziela

Ogłoszenia parafialne  

1. Rozpoczynamy okres Adwentu,  czas oczekiwania na przyjście
Chrystusa.  Roraty,  czyli  Mszę  świętą  o  Najświętszej  Maryi
Pannie  odprawiamy  w  naszym  kościele  od  poniedziałku  do
soboty o godz. 18.00. Dzieci na Roraty przynoszą lampiony, a
dorośli świece. 

2. Rekolekcje  adwentowe w naszej  parafii  będą trwały do środy
włącznie.  Dorośli  mają  swoje  nauki  na  Mszy świętej  o  godz.
9:30  oraz  18:00,  dzieci  mają  swoje  spotkanie  o  godz.  16:30.
Rekolekcje prowadzi ksiądz Arkadiusz Burandt.

3. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
została przeniesiona z 8 na 9 grudnia (ze względu na II niedzielę
Adwentu,  która  ma  wyższą  rangę  w  liturgii).  Tradycyjnie  w
uroczystość Matki Bożej można będzie podjąć w naszej parafii
dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – by w ten sposób
pomóc ratować dzieci zagrożone aborcją.

4. W rozpoczynającym się tygodniu wspominamy: we wtorek – św.
Franciszka Ksawerego, w środę – św. Barbarę, w piątek – św.
Mikołaja,  w  sobotę  –  św.  Ambrożego  biskupa  –  patrona
pszczelarzy. 

5. Panie  z  Caritas  rozprowadzają  przed  kościołem  Świece
Wigilijne-  Dzieło Pomocy Dzieciom.

6. Za tydzień przy drzwiach kościoła zbiórka do puszek na pomoc
Kościołowi na Wschodzie.

7. Przeżywajmy  Adwent  z  lekturą  „Gościa  Niedzielnego”,  który
proponuje  na ten czas  tematy związane z osobą kard.  Stefana
Wyszyńskiego. W dzisiejszym numerze znajdziemy także: rela-
cję z podróży papieża Franciszka do Tajlandii i Japonii oraz arty-
kuł o tym, dlaczego Polki coraz częściej wybierają rodzime fir-
my odzieżowe. Zachęcamy do lektury!

8. Zapraszamy do kawiarenki parafialnej.
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