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EWANGELIA  

(Mt 3,1-12) 

 W owym czasie 
wystąpił Jan 
Chrzciciel i głosił na 
Pustyni Judzkiej te 
słowa: Nawróćcie 
się, bo bliskie jest 
królestwo niebieskie. 
Do niego to odnosi 
się słowo proroka 
Izajasza, gdy mówi: Głos 
wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego 
prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan 
nosił odzienie z sierści wielbłądziej i 
pas skórzany około bioder, a jego 
pokarmem była szarańcza i miód 
leśny. Wówczas ciągnęły do niego 
Jerozolima oraz cała Judea i cała 
okolica nad Jordanem. 
Przyjmowano od niego chrzest w 
rzece Jordan, wyznając przy tym 
swe grzechy. A gdy widział, że 
przychodzi do chrztu wielu spośród 
faryzeuszów i saduceuszów, mówił 
im: Plemię żmijowe, kto wam 
pokazał, jak uciec przed 
nadchodzącym gniewem? Wydajcie 
więc godny owoc nawrócenia, a nie 
myślcie, że możecie sobie mówić: 
Abrahama mamy za ojca, bo 
powiadam wam, że z tych kamieni 
może Bóg wzbudzić dzieci 
Abrahamowi. Już siekiera do 
korzenia drzew jest przyłożona. 
Każde więc drzewo, które nie 
wydaje dobrego owocu, będzie 
wycięte i w ogień wrzucone. Ja 
was chrzczę wodą dla nawrócenia; 
lecz Ten, który idzie za mną, 
mocniejszy jest ode mnie; ja nie 
jestem godzien nosić Mu sandałów. 
On was chrzcić będzie Duchem 
Świętym i ogniem. Ma On wiejadło 
w ręku i oczyści swój omłot: 

pszenicę zbierze do spichlerza, a 

plewy spali w ogniu nieugaszonym. 

 

 
 
 

Okiem proboszcza 
 Na adwentowym wieńcu 

zapłonął dzisiaj płomień drugiej 

świecy. To znak, że czas 
przygotowania na przyjście 

Chrystusa biegnie bardzo szybko. 
Ponadto w liturgii słowa po raz 

pierwszy pojawia się Prorok 
Adwentu, św. Jan Chrzciciel z 

bardzo mocnymi słowami: 

„Nawracajcie się, bo bliskie jest 
królestwo Boże” oraz „Przygotujcie 

drogę Panu, dla niego prostujcie 

ścieżki”. 

 W drugim tygodniu 
Adwentu przeżywamy kilka 

pięknych wydarzeń. Najpierw dzień 

Świętego Mikołaja. Chociaż żył 
dawno temu, to od wieków jest 
patronem prostej dobroczynności i 

miłosierdzia wobec innych. Po 
zakończeniu Roku Miłosierdzia 

ciągle potrzeba takiej postawy. 

Dlatego ogromnie dziękuję 

parafianom, którzy zaangażowali się 
w mikołajkową pomoc dzieciom. Na 

początku tygodnia zebrane dary 

zostaną przekazane dzieciom z 
Domu Dziecka oraz podopiecznym 
Hospicjum dla Dzieci. 

 W nadchodzącym tygodniu 
obchodzimy także uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny. Jest to 
jedna z najpiękniejszych 

uroczystości maryjnych, ponieważ 

ukazuje nam Matkę Bożą, jako 
wolną od każdego grzechu, nawet 

grzechu pierworodnego. To wielki 
dar, łaska i przywilej Maryi, jaki 

otrzymała jako Matka Zbawiciela, 
ale musimy pamiętać, że uroczystość 

ta przypomina nam o tym, że życie 

każdego z nas winno być tak samo 
piękne i czyste jak życie Maryi. W 

uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny, czyli w 

najbliższy czwartek, będzie 
doskonała okazja, aby odkryć piękno 

Bożej miłości oraz miłości pomiędzy 

mężczyzną i kobietą w małżeństwie 
poprzez udział w zapowiadanym już 

koncercie zespołu Jednociało. 

Koncert rozpocznie się bezpośrednio 
po Mszy św. wieczornej, podczas 

której dzieci pierwszokomunijne 
otrzymają medaliki z Matką Bożą 

Niepokalanie Poczętą. Zapraszamy 
na koncert wszystkich chętnych, a w 

sposób szczególny małżonków, 

rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych oraz rodziców 
młodzieży przygotowującej się do 

bierzmowania. Muzyka i piosenki o 
pięknie miłości małżeńskiej mogą 

stać się okazją do odnowienia 
miłości w naszych rodzinach i 

małżeństwach.  

 Jak co roku w Adwencie 
przeżyjemy krótki dzień skupienia 

przeznaczony dla rodzin naszej 
parafii, który odbędzie się w sobotę 

17 grudnia. W programie 
konferencja na podstawie słowa 
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Bożego, adoracja Najświętszego 
Sakramentu oraz agapa na plebanii. 
Zapraszamy do uczestnictwa 
wszystkich, którzy chcieliby dobrze 
przeżyć przygotowanie się do Świąt 

Bożego Narodzenia przez modlitwę i 

słuchanie słowa Bożego. 

 Niech Maryja Niepokalana 
prowadzi nas i opiekuje się nami w 

rozpoczętym właśnie tygodniu. 

ks. Tomasz – proboszcz 

 

Nowa strona internetowa 

Od pewnego czasu, a 
właściwie od przyjścia na parafię 
chodziła mi po głowie myśl o 

zmianie strony internetowej. Nie 
żeby strona była sama w sobie zła, 

ale dlatego że rzeczywistość 
medialna bardzo szybko się rozwija.  
Dziś obok zwykłych stron 

internetowych stosuje się w tzw. 
Marketingu rożnego rodzaju profile i 

strony społecznościowe i 

komunikacyjne. Nowoczesna 
witryna internetowa powinna mieć 
połączenia społecznościowe, a 

przede wszystkim powinna być 

przejrzysta, zachęcająca i łatwa w 
obsłudze.  

Takie były moje motywy by 

za aprobatą księdza Proboszcza 
utworzyć nową stronę internetową. I 

tak po wielu godzinach spędzonych 

przed monitorem komputera 
dopiąłem swego. Od dziś oficjalnie 
można wejść na stronę internetową 

parafii. Adres znany.  

Co nowego (i ciekawego) 
możemy znaleźć na nowej stronie? 

1) Parafialny blog pt. „Z życia 

parafii” Będą tu zamieszczane 
informacje o minionych 
wydarzeniach, zdjęcia a może też 

filmy. 

2) Sekcja „Gazetka”  (także w 

formie prostego bloga) będzie 

zawierała aktualne numery 

tygodnika „Zaufaj Jezusowi” w 

wersji PDF. 

3) Połączenie ze stroną 

facebookową. Będzie 

można lajkować posty 

zwłaszcza w blogu z życia 
parafii. 

4) Na stronie głównej będą 

zamieszczany bieżące 
wydarzenia a także informacje na 

temat pogrzebów parafian (możliwe, 

że także zapowiedzi itp.)  Nie trzeba 
będzie pytać, dzwonić, czy szukać 

klepsydry, tylko wejść na stronę 

parafii.  

5) Ogłoszenia i intencje Mszalne jak 
do tej pory – będą zamieszczane w 
sobotę wieczorem lub najpóźniej w 

niedzielę po południu 

Co więcej? Życie pokaże. 

Oczywiście mam świadomość, 

że praca nie jest zakończona. Strona 

będzie w najbliższym czasie w dość 
wyraźnej rozbudowie i nieznacznej 

przebudowie. W planach jest 
rozbudowa sekcji o historii parafii, 
kościele. Ważną rzeczą jest 

uaktualnienie sekcji grup 
parafialnych. W tym celu proszę 
liderów o dostarczenie informacji, 
zdjęć itp., które powinny zostać 

zamieszczone. Poza tym jestem 
otwarty na wszelkiego rodzaju 
sugestie, pomysły czy uwagi, 

zwłaszcza, że nie jestem 

informatykiem i wiele pracy to próby 
i błędy… Mam jednak nadzieję, że 

nowa strona zrobi dobre wrażenia i 

będzie przyjęta pozytywnie. Miłych 
odwiedzin parafialnej strony 
internetowej. 

Ks. Kamil 

 
 
 

Przyszłość narodu 
 

…nasza cywilizacja jest 

oparta na nie wypowiedzianym, ale 
przyjętym założeniu, że największym 
czy też jedynym dobrem jest 

przyjemność. Tego zaś 

chrześcijaństwo nie może uznać, jeśli 
nie chce się samo zabić. Będzie 

zatem, jak już się zdarzało „przeciw 

światu” i ostanie się tylko pod tym 
warunkiem. 
 

Wielkie słowa, jednak 

prawdziwe i jakże potrzebne 
dzisiejszemu światu, a może 

szczególnie ludziom młodym? Mówi 

się, że młodzież jest przyszłością 
narodu. I tak jest. Przyjdzie taki czas, 
kiedy nas już nie będzie i to właśnie 

młodzi ludzie będą tworzyli świat, 
sprawowali rządy i organizowali 
życie społeczne. Patrząc jednak na 

świat współczesny możemy w 

myślach powątpiewać i mówić „co 
to będzie”? Nie jest tajemnicą ani 

czymś niezauważalnym, że nasza 

młodzież coraz częściej gubi 
wartości, za które nasi przodkowie 

oddawali życie.  
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Niegdyś broniło się pewnych 
nieprzemijających wartości za cenę 

krwi czy nawet życia. Do takich 

wartości cenionych ponad wiele 
podziałów jest Bóg, honor, Ojczyzna 

– hasło dobrze znane każdemu z nas. 
Jesteśmy odpowiedzialni za 

młode pokolenie. Za te wartości, 

które im przekazujemy, za to czego 
ich uczymy. Dla nas, jako ludzi 
wierzących, zakorzenionych w 
Chrystusie, jedną z najwyższych 

wartości jest Bóg. To z Nim idziemy 

przez życie, rozpoczynamy i 
kończymy dzień. Wiara niesie ze 

sobą pewne normy dla nas 

chrześcijan zawarte w Dekalogu i 
przykazaniu miłości. Nie są one po 

to, by nas zniewalać, raczej są to 

pewne wskazówki jak dobrze przejść 

przez życie. Trzymając się Bożych 
przykazań, będąc Mu wiernym 

możemy osiągnąć niebo. Jak 

wpoić/uczyć młodzież tych pięknych 
wartości?  

Patrząc na zdemoralizowany 

świat młodych możemy czasem 

stracić nadzieje na zmianę, jednak 
nie koniecznie. Papież Jan Paweł II 

powiedział: trzeba wykorzystać 

wszystkie okazje do harmonijnego 
współdziałania rodziny, Kościoła, 

szkoły, samorządów i państwo, aby 
oddalić od młodych te zagrożenia, 
jakie niesie ze sobą współczesna 

cywilizacja konsumpcyjna.  
Idąc za myślą Wielkiego 

Papieża trzeba nam wykorzystać 
okazję… najprościej jest pokazywać 

codziennym życiem, co dla nas jest 
ważne, rozmawiać na ten temat, 
wspólnie modlić się (o ile jeszcze 

tego nie robimy), sięgać po Pismo 

św., ale także prowadzić młodych do 

Jezusa. Zapraszać na różne 
nabożeństwa proponowane przez 

Kościół. Musimy dbać o to, by nie 

być obojętnym na to, co dzieje się z 
naszymi dziećmi czy wnukami. Nie 

może nam być to obojętne, bo to my 

mamy być świadkami. Świadkami 
życia, ale i wiary. Nie pozwólmy, by 
konsumpcja zabrała z naszego świata 

piękno i wartości, na których 

powinno budować się życie. Nasza 
wiara przekazuje pewne uniwersalne 
wartości jak miłość, dobro, 

uczciwość. 
Trzeba dziś wielkiej modlitwy 

za ludzi młodych, by w świecie, 

który podpowiada im tak wiele 
różnych, nie zawsze dobrych, 

propozycji nie zagubili się, nie 
stracili sprzed oczu nieba i Boga. By 
byli także świadectwem dla swoich 

koleżanek i kolegów.  
Nie bójmy się rozpocząć 

swoistej krucjaty w intencji dzieci i 
młodzieży. Nie bójmy się mówić im 
o prawdziwych wartościach. O 

Bogu, wierze i płynących z niej: 

miłości, dobru i wielu innych 

pozytywnych wartościach. To także 
od nas – ludzi dorosłych zależy, jacy 
będą młodzi ludzie. Dajmy im 

świadectwo jak być dobrym 
człowiekiem i jak dobrze przejść 

przez życie. 

Bądźcie na tym świecie 
nosicielami wiary i nadziei 
chrześcijańskiej, żyjąc miłością na 
co dzień. Bądźcie wiernymi 

świadkami Chrystusa 

zmartwychwstałego, nie cofajcie się 
nigdy przed przeszkodami, które 
piętrzą się na ścieżkach Waszego 

życia. Liczę na Was. Na Wasz 
młodzieńczy zapał i oddanie 

Chrystusowi – św. Jan Paweł II 

Magdalena Maraj 
 
 
 
 
 
 

Moc uwielbienia 
 

„Zawsze się radujcie, 

nieustannie się módlcie. W każdym 

położeniu dziękujcie, taka jest 

bowiem wola Boża w Jezusie 
Chrystusie względem was” (1Tes 5, 

16-18). 
 

„Moc uwielbienia” to książka 

znanego amerykańskiego 

rekolekcjonisty Merlin R. Carothers, 
która cieszy się ogromną 
popularnością na świecie, 

przetłumaczono ją na 53 języki. 
Dlaczego piszę o tej książce? 

Bo ostatnio odkryłam piękną moc 

modlitwy uwielbienia. 
W Piśmie Świętym wielokrotnie 
napotykamy na zachęty do 

wielbienia Boga.  
Czytamy o tym, aby chwalić 

Pana, wywyższać Jego imię, 
radować się, wysławiać go na 

bębnach, cydrze, harfie. Wznosić 

okrzyki radości na Jego cześć. 
Niestety nie jest to przekonująca 

modlitwa dla wielu z nas. Często 

bywa, że w trudnych sytuacjach 
życiowych, problemach odwracamy 
się od wiary. Pojawiają się pretensje, 

żal i rozgoryczanie. Wyładowujemy 
naszą złość na Bogu. Dlaczego 

akurat nas to spotkało? Dlaczego Pan 

na to pozwala?  
I tu przychodzi nam z pomocą 

wspomniana na początku książka. 

Autor zachęca wierzących do 
dziękowania Stwórcy za wszystkie 
trudne sytuacje w naszym życiu. 

Zapewne dla wielu trochę to dziwne? 

Dziękować Bogu za męża 
alkoholika, chore dzieci, śmierć 

bliskich, brak pracy? Wręcz 

niemożliwe. A jednak. Autor 

przytacza autentyczne historie ludzi, 
których dotknęło nieszczęście w 

życiu. Opowiadają oni o tym jak 

modlitwa dziękczynna i uwielbianie 
Boga we wszystkich trudnych 
momentach, zmieniło ich życie.  

W końcu jesteśmy wierzący i 

ufamy, że wszystko, co Bóg na nas 
zsyła jest dobre, bo przecież Pan z 
każdego zła potrafi wyprowadzić 

dobro. Wystarczy tylko zaufać. 
Modlitwa dziękczynienia uczy nas 

większego otwarcia na działanie 

Boga. Zawierzenia i pokory. 
Pozwala uwolnić się od codziennych 

trosk i smutku. Narzekania i 
melancholii. Napełnia nasze serce 

radością i pokojem. Pojawia się 
upragniona wolność, wobec zranień i 

bólu. Książkę „Moc uwielbienia” 

powinien przeczytać każdy z 
poczuciem żalu i smutku w swoim 
życiu, przeżywający trudne sytuacje. 

Każdy, kto chce odmienić swoją 

relacje z Bogiem. Lekturę czyta się 
bardzo szybko, trudno się oderwać. 

Jeszcze jedna ważna rzecz 

nasuwa mi się przy okazji. 
Modlitwa, do jakiej zachęca nas 

autor książki pozwala spojrzeć na 

wszystkie pozytywne rzeczy, jakie 
nas spotykają w życiu, kieruje nasze 

myśli na dostrzeganie Bożych 

drogowskazów w codzienności, 

rodzi wdzięczność za to, co mamy. 
To powoduje, że zmienia nam się 

nastawienie na bardziej pogodne i 
radosne. Jest jeszcze jedna forma 
uwielbienia. Modlitwa tańcem i 

śpiewem. Nie miałam okazji 

uczestniczyć w tego typu 
warsztatach, ale rozmawiałam z 



 

 
 

4 
 

  

osobami, które bardzo mnie 
zachęcały.   

Na koniec przywołam sylwetkę 

Papieża Franciszka, który podkreślił 
w jednym ze swoich kazań, że 

chorobą chrześcijan jest obawa przed 

radością. Chrześcijanin musi się 
radować, bo Zmartwychwstały 

Chrystus jest z nami, przezwyciężył 

swoją ofiarą i wszelkie zło.  
Modlitwa dziękczynienia = radość i 
pokój. 
 

Anna Zielińska 
 

 

 

 

 

Bóg zapłać za sprzątanie i 

przygotowanie kościoła na 

niedzielę Bóg zapłać za 

sprzątanie i przygotowanie 

kościoła na niedzielę 
Zofia Leś, Jadwiga Pałka, 

Wojciech Duda, Anna Prokop, 
Anna Gołąb, Jacek Czurczak 
 

Już za tydzień do 

nabycia książka 

Magdaleny Maraj · 
z felietonami, ·w tym  

zamieszczanymi  
w „Zaufaj Jezusowi” 

Polecamy! 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
04 grudnia 2016 

II NIEDZIELA ADWENTU 
1. Dzisiaj przeżywamy 2. Niedzielę Adwentu i 1. Niedzielę 

miesiąca, po Mszy św. odbędzie się krótka adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj także przeżywamy Dzień 
modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. 

Ofiary na ten cel można będzie złożyć do puszek przed 

kościołem. Zapraszamy na Msze św. roratnie odprawiane od 

poniedziałku do soboty o godz. 17.00. W zakrystii można już 

nabyć opłatki wigilijne. Korzystajmy z tej możliwości, aby 

opłatki, którymi będziemy się dzielić pochodziły z pewnych 
źródeł. 
2. Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne w parafii 

złożone w ubiegłym tygodniu. W kopertach złożyliśmy 3480 
zł, a w ciągu miesiąca na konto wpłynęło 3680 zł. 
3. Od dzisiaj Parafialny Zespół Caritas po Mszy św. 

rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w 

cenie 5 i 12 złotych oraz świąteczne kartki i piękne 

kalendarze przeznaczone dla rodzin. Włączmy się w te 

inicjatywy, gdyż dzięki nim pomagamy najbardziej 
potrzebującym. Dzisiaj także kartki świąteczne 
rozprowadzają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9. 
4. W czwartek 8 grudnia przeżywać będziemy Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Zapraszamy na Msze św. o 7.00, o 12.00 (w Godzinie Łaski) 

oraz o 17.00. W czasie Mszy św. o godz. 17.00 dzieci 

pierwszokomunijne otrzymają medaliki. Po Mszy św. 

natomiast w kościele odbędzie się koncert zespołu Jednociało 

z Łodzi, który śpiewa o miłości Bożej i miłości ludzkiej. 

Będzie to koncert adwentowy i dobra okazja do spojrzenia na 
własną miłość, szczególnie w naszych rodzinach. Zapraszamy 

wszystkich, a bardzo mile widziani będą małżonkowie oraz 

rodzice dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży 
przygotowującej się do bierzmowania. 
5. W przyszłą niedzielę różaniec przed Mszą św. o godz. 

11.30 poprowadzi Róża Świętej Bożej Rodzicielki, a na Mszę 

św. o godz. 17.00 i spotkanie zapraszamy kandydatów do 
przyjęcia sakramentu bierzmowania 
6. Dziękujemy za prezenty mikołajowe dla dzieci z domu 

dziecka i hospicjum. Złożone dary zostaną przekazane 
dzieciom. 
7. Magdalena Maraj, znana nam jako autorka wielu tekstów w 
naszej gazetce „Zaufaj Jezusowi”, opublikowała piękną 

książkę zawierającą teksty jej felietonów. W przyszłą 

niedzielę można będzie nabyć tę książkę od samej autorki. 
Książka ta może być bardzo dobrym prezentem świątecznym.  
8. Dziękujemy rodzinom z parafii za przygotowanie kościoła 

na dzisiejszą niedzielę i na cały tydzień. Bóg zapłać również 

za ofiarę na ogrzewanie świątyni. Troskę o kościół w 
nadchodzącym tygodniu powierzamy dziesięciu pierwszym 

rodzinom z ul. Kard. Wojtyły zaczynając od Państwa Wróbel. 
9. Zapraszamy do lektury czasopism katolickich i naszej 
gazetki parafialnej. Gość Niedzielny przedstawia postać św. 

Mikołaja, a Niedziela poświęca sporo miejsca uroczystości 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Od 

dzisiaj funkcjonuje nowa strona internetowa parafii. 
Szczegóły w naszej gazetce.  
 
Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 3, 2) 

 
 

INTENCJE  MSZY  ŚW. 04/12/2016 – 11/12/2016 
 
 

04/12 II Niedziela Adwentu 
7 30 + Katarzyna i Władysław Ziaja 
9 30 o Boże błogosławieństwo dla Mateusza w dorosłym 

życiu z okazji 18. rocznicy urodzin 
11 30 + Józefa i Michał Dykiel 
17 00 + Zofia Sikora – 4. Msza św. gregoriańska 

 
05/12 Poniedziałek  

7 00 + Edward, Maria i Jan 
17 00 1) + Walenty Krawczyk w 2. rocznicę śmierci 

2) + Zofia Sikora – 5. Msza św. gregoriańska 
 

06/12 Wtorek 
7 00 + Salomea, Ambroży, Antonina 

17 00 
 

1) + Zofia Sikora – 6. Msza św. gregoriańska 
2) + Joanna, Antoni, Wiesław 
 

07/12 Środa 
7 00 + Anna Stolarczyk, Kazimierz, Andrzej, Irena 

Stolarczyk 
17 00 1) + Zofia Sikora – 7. Msza św. gregoriańska 

2) o dar uwolnienia i przebaczenia dla Jana i śp. 

Anny 
3) + Jan Gargała i Halina Kwiatkowska 
 

08/12 Czwartek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny 



 

 
 

5 
 

  

7 00 + Zofia Sikora – 8. Msza św. gregoriańska 
12 00 
17 00 

o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla 

Mariana i jego Rodziny 
1) + Daniel, Wiktoria Rzeźnik 
2) dusze w czyśćcu 
 

09/12 Piątek 
7 00 o zdrowie i potrzebne łaski dla Laury 

17 00 1) + Zofia Sikora – 9. Msza św. gregoriańska 
2) + Michał Przewrocki od braci z róży św. Józefa 
 

10/12 Sobota 
7 00 O pomoc Boża i potrzebne łaski dla Miłosza 

17.00 1) + Zofia Sikora – 10. Msza św. gregoriańska  
2) + Adam Solecki w rocznicę śmierci 
 

11/12 III Niedziela Adwentu 
7 30 za parafian 
9 30 + Zofia Sikora – 11. Msza św. gregoriańska 

11 30 + + Helena Miąsik z intencji członków Apostolstwa 

Dobrej Śmierci 
17 00 + Maria i Władysław Lech 
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