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ZASIEKI I DRUTY KOLCZASTE
Jak dobrze przeżyć kolejny, drugi tydzień Adwentu? Jak dobrze 

przygotować się do tego, co nazywamy przyjściem Pana? 

Dzisiaj słyszymy w czytaniach nawoływania do prostowania ścieżek, 

urwiska mają się stać równiną, a strome zbocza niziną. Chodzi więc o to, by 

umożliwić czyjś przyjazd i czyjeś zbliżenie do nas. To sam Pan Bóg mówi o 

sobie, że chce do nas przyjść, a napotyka wyrwy, urwiska, strome zbocza, po 

których nie może się do nas dostać. 
Powiemy: ależ dla Boga ja jestem zawsze otwarty! No tak, ale ten 

Bóg jakoś lubi zbliżać się do nas w drugim człowieku. Tak przyszedł do nas 

dosłownie – w Chrystusie, tak sam Chrystus obiecał przychodzić wiele razy. 

Co On jednak widzi w nas? Niby tę „pełną otwartość” na Boga oraz nowe 

mury, zasieki, druty kolczaste, które bronią do nas dostępu drugiemu 

człowiekowi. A w tym tygodniu, 6 grudnia – będzie Dzień modlitw w 

intencji Kościoła na Wschodzie, zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby 

tegoż Kościoła. Z kolei 13 grudnia to Dzień Modlitwy za Ofiary Stanu 

Wojennego. Potrzebujący ze Wschodu i zmarli oraz poszkodowani przez stan

wojenny – czy mają do nas dostęp, do naszej dobroci, do naszych modlitw? 

Jeśli nie, to prostujmy ścieżki dla nich, zróbmy coś drobnego, by Bóg w 

drugim, bardzo konkretnym człowieku miał dostęp do naszego serca. 

Może wyjść na to, że okazując miłosierdzie – czy to potrzebującemu 

Kościołowi na Wschodzie, czy pamiętając o ofiarach stanu wojennego, 

usłyszymy kiedyś od samego Jezusa: to ja byłem, to było właśnie moje 

„przyjście”, o którym przypominał ci Kościół w Adwencie.
===============================================================================================================================================================================

WSKAŻ INNYM ZBAWICIELA!
Ktoś, kto ma radość w sercu dzieli się nią, by potem móc cieszyć się

ze szczęścia drugiego. Chrystus chce, byśmy czas oczekiwania na Niego 
przeżyli w prawdziwej radości. Skąd ją brać? 

W dzisiejszej liturgii słowa spotykamy proroków: Izajasza i Jana 

Chrzciciela. Obaj z pokorą ogłaszali nadejście Mesjasza i wypełnienie Bożych 

obietnic. 

Ktoś kiedyś zapytał, co jest największym szczęściem dla 

chrześcijanina: Spotkanie Chrystusa? Zachwycenie się Jego nauką? A może 

stanie się kapłanem czy siostrą zakonną? Tymczasem odpowiedź na to pytanie 

może być też taka: prawdziwa radość to móc opowiedzieć o Panu Jezusie 

drugiemu człowiekowi! Nie ma większej radości! Wiedzą to ci, który 

ewangelizują, kapłani i świeccy. Niosą słowa Ewangelii, kerygmatu, czyli 

pierwszego głoszenia najważniejszych prawd wiary: Bóg Ciebie kocha, jesteś 
Jego umiłowanym dzieckiem. To grzech sprawia, że trudno jest Ci 

doświadczyć tej Bożej miłości. Pan Bóg jednak nie chce, byś w nim tkwił, 

dlatego posłał Zbawiciela – Jezusa, aby za Ciebie oddał życie. On 

Zmartwychwstał i dał Ducha Świętego, który tworzy Kościół – Wspólnotę. 
I Ty też możesz opowiedzieć innym o Jezusie! Choć nie jest to łatwe. 

Być może czułeś się kiedyś jak Jan Chrzciciel, któremu Żydzi zadawali trudne 

pytania. One były pełne pokusy występowania w roli Mesjasza. Tymczasem 

naszą rolą jest wskazanie „Tego, który przychodzi” – szczególnie teraz, w 

Adwencie. Kluczowe w tej misji są radość, wdzięczność, modlitwa oraz 

rozeznawanie tego, co pochodzi od Boga, a nie jest sprawą złego ducha.

TRZECIA
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 6 do 13 grudnia 2020 roku.

Niedziela           06.12                   DRUGA NIEDZIELA ADWENTU.

7.30 Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, Antoniego Cebula, ich rodziców i rodzeństwo, Łucję, 
Ludwika i Feliksa Rudolf, pokrewieństwo Kałuża, Cebula, Marsolek, Klimek, Rudolf i dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

9.15 Grabczok Za † męża i ojca Huberta Patrzek z ok. urodzin.

10.30 Za † Gertrudę Komor w I-szą rocz. śm. 

Poniedziałek 07.12 Św. Ambrożego.

17.00 Za †† Jadwigę Baldy, siostry, braci i rodziców. 

Wtorek 08.12 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

17.00  Za †† rodziców Bertę i Oswalda oraz dziadków. 

Środa 09.12  

17.00 Za †† Łucję i Jana Sobota, męża Helmuta, rodziców Emmerling, 2 braci, szwagra i dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

Czwartek 10.12

17.00 Z prośbą o łaskę szczęśliwego rozwiązania dla Martiny, o zdrowie dla matki i dziecka. 

Piątek 11.12 . 

7.00 Za † Elżbietę Świerc od róży różańcowej św. Faustyny – przełożona p. Weronika Kansy. 

17.00 Grabczok Za †† rodziców Ryszarda i Martę Emmerling braci Wilhelma i Edgara, szwagrów 

Helmuta i Józefa, dziadków Emmerling i Folkmer oraz z pokrewieństwa.

Sobota 12.12

7.00 W 30 dzień śm. Karola Spyra.

18.00 Za †† żonę i matkę Marię, jej rodziców Marię i Jana, 2 braci, szwagrów, bratową oraz rodziców 

Teklę i Jana, 2 braci, 2 siostry, szwagra, bratową, ciotkę Katarzynę i z całego pokrewieństwa. 

Niedziela        13.12                 TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU.   GAUDETE  .
7.30 Za †† męża, ojca Zenona w 8 rocz. śm., rodziców Marię i Józefa, teściów Jadwigę i

Władysława, z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 

9.15 Grabczok Za †† rodziców Łucję i Józefa Gustaw, Gertrudę Gustaw, Fridla Voges, 

Klaudię Heizman oraz ojca Huberta Lichy w I-szą rocz. śm.

10.30 Za † męża i ojca Damiana Pogrzeba w I-szą rocz. śm. 
======================================================================

OGŁOSZENIA: 

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam: 

Kornelia i Monika Patrzek, Anita Mikoś, Katarzyna Srebrny

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży św. Cecylii, w tym tygodniu: św. Barbary – przełożona p. 

Gertruda Polok.

Za chwilę przed świątynia możemy złożyć ofiary na pomoc kościołowi na wschodzie.

W zakrystii możemy nabywać świece wigilijnego Dzieła Caritas oraz opłatki na stół wigilijny.

Zapraszam na roraty od Poniedziałku do Czwartku o godz. 17.00.

We Wtorek liturgiczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Zapraszam do korzystania sakramentu pokuty i pojednania czyli spowiedzi przed świętami.

W przyszłą Niedzielę kolekta przeznaczona na opał do naszych obiektów parafialnych.

Apel policji: „Świeć przykładem – Bądź widoczny!”



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 13 do 20 grudnia 2020 roku.

Niedziela           13.12                   TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU.

7.30 Za †† męża, ojca Zenona w 8 rocz. śm., rodziców Marię i Józefa, teściów Jadwigę i Władysława,

z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 

9.15 Grabczok Za †† rodziców Łucję i Józefa Gustaw, Gertrudę Gustaw, Fridla Voges, Klaudię 
Heizman oraz ojca Huberta Lichy w I-szą rocz. śm.

10.30 Za † męża i ojca Damiana Pogrzeba w I-szą rocz. śm. 

Poniedziałek 14.12 Św. Jana od Krzyża, prezbitera i Doktora Kościoła.

17.00 Za †† rodziców Matyldę i Józefa, brata Józefa, siostrę i jej męża oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Wtorek 15.12

17.00 Za †† Cecylię i Feliksa Nalewaja, córkę Adelę i jej męża, braci Stefana i Ernesta, Gertrudę 
Wagner jej mężów, syna, synową, z rodzin Patrzek, Nalewaja i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Środa 16.12  

17.00 Za † matkę Martę Bort w I-szą rocz. śm. 

Czwartek 17.12

17.00 Za †† matkę Martę Sowa, jej rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Piątek 18.12 . 

7.00 Za † Marię Gopoń od róży różańcowej św. Cecylii – przełożona p. Weronika Krupa.

17.00 Grabczok Za †† ojca Ditra Folkman w  4 rocz. śm. oraz jego żonę Martę.
Sobota 19.12

7.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 30 rocz. ur. p. Martyny oraz z prośbą o 

zdrowie i bł. Boże w rodzinie. 

18.00 Za †† męża i ojca Bernarda, rodziców Annę i Jerzego, Jadwigę i Jana, ich rodziców, brata 

Rudolfa, bratową Renatę, szwagra Zygfryda i z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Niedziela        20.12                 CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU.
7.30 Za †† ojca Jana w 18 rocz. śm., matkę Gertraud, ich rodziców i rodzeństwo oraz 

pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

9.15 Grabczok Za †† matkę Zofię Świtala w rocz. śm., ojca Józefa, męża Waltra, 

bratową 
Elizabeth, rodziców Marię i Rocha Kroll oraz z pokrewieństwa.

10.30 Za † męża i ojca Andrzeja Pyrasz w 4 rocz. śm., rodziców, rodzeństwo oraz z 

pokrewieństwa Pyrasz, Niedziela, Sowa i Sosna. 
======================================================================

OGŁOSZENIA: 
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam: 

Brygida Dendera, Żaneta Stępień, Cecylia Patrzek, Sabina Kiel

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży św. Barbary, w tym tygodniu: św. Łucji – przełożona p. 

Urszula Kałuża.

W zakrystii możemy nabywać świece wigilijnego Dzieła Caritas oraz opłatki na stół wigilijny.

Zapraszam na roraty od Poniedziałku do Czwartku o godz. 17.00.

Ofiary przyszłej Niedzieli przeznaczone na dekorację świąteczną.
Zapraszam do spowiedzi przed świątecznej przed każdą mszą św.



Eucharystia - zwycięstwo ostateczne Ks. M. Piotrowski TChr ciąg dalszy 
Dramat zbawienia i Eucharystia

Bóg Stwórca, który jest doskonałą wspólnotą miłości trzech osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego, na 

bunt i nienawiść ze strony ludzi odpowiada miłością, która posuwa się do nieprawdopodobnych granic.

Aby wyrwać ludzi zniewoli grzechu i śmierci, Syn Boży, druga Osoba Trójcy Świętej, staje się 
prawdziwym, śmiertelnym człowiekiem, z duszą i ciałem, z ludzkim umysłem i wolą, aby przez śmierć 

pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła. Jezus Chrystus w czasie ziemskiego życia 

stoczył z mocami zła zwycięską walkę, która przyniosła zbawienie całej ludzkości.

W tym dramatycznym boju z Szatanem o zbawienie ludzi, Zbawiciel zastosował jedyną broń - a była

nią miłość i prawda. Stając się prawdziwym człowiekiem, Chrystus wszedł w rzeczywistość grzechu i 

śmierci, w której pogrążona jest cała ludzkość. Na obojętność, pogardę i nienawiść ze strony Szatana i 

grzeszników, Jezus odpowiada miłością i miłosierdziem posuniętym do ostatecznych granic. Bóg-Człowiek 

bierze na siebie winy nas wszystkich, dźwiga nasze boleści, obarcza się naszym cierpieniem, zostaje 

przebity za nasze winy (por. Iz 53,4-6). Nazarejczyk dlatego może wziąć na siebie grzechy wszystkich ludzi,

którzy istnieli od stworzenia świata lub będą istnieć aż do dnia paruzji, gdyż jest Bogiem-Synem 

współistotnym Ojcu. Jezus jako człowiek, który jest Boską Osobą Słowa dociera swoim cierpieniem i 

miłością wszędzie tam, gdzie działa niszcząca moc zła. Jednoczy się z każdym cierpiącym, aby uczynić 
cierpienie drogą dojrzewania do miłości.

Męka Chrystusa i agresja sił zła, osiągają swoje apogeum w agonii i śmierci krzyżowej. Jezus umiera

w straszliwych cierpieniach, które wyraża w wołaniu: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mt 

27,43). Chociaż sam jest bez grzechu, to jednak sercem Boga-Człowieka poznaje jak strasznym cierpieniem 

jest grzech, którego owocem jest piekło samotności, doświadczenie braku obecności Boga i groza śmierci.

Ogrom cierpienia i wyniszczenia Jezusa w śmierci krzyżowej jest objawieniem prawdy o grzechu. 

On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością 

Bożą (2 Kor 5, 21). Chrystus demaskuje kłamstwo, które Szatan wyraził w rajskiej pokusie, że grzech 

przynosi szczęście i wolność: Otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło (Rdz 3,5). 

Doświadczając w chwili śmierci, czym w swej istocie jest grzech, Jezus umiera za każdego człowieka. 

Całkowicie niewinny, bezgrzeszny Jezus "staje się grzechem" bierze na siebie winy nas wszystkich, 

aby zbawić wszystkich ludzi. W ten sposób dramat cierpienia, grzechu i śmierci zostaje wprowadzony 

w rzeczywistość Trójcy Świętej.

W doświadczeniu największego cierpienia i grzechu, Jezus kocha Ojca tak, jak to czynił od 

wieczności. To, co ulega zmianie to nie Bóg, lecz człowieczeństwo. Jezus oddaje Siebie Ojcu cierpiąc i 

umierając za wszystkich grzeszników: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46). To 

całkowite oddanie Syna Ojcu, zostaje odwzajemnione ojcowskim oddaniem i miłością. Mocą wzajemnej 

miłości Ojca i Syna, a więc mocą Ducha Świętego, uśmiercone i zmaltretowane człowieczeństwo Jezusa, 

które stało się grzechem, gdyż w nim skupiły się grzechy wszystkich ludzi, otrzymuje dar 

zmartwychwstałego życia. Jezus zmartwychwstaje w uwielbionym, prze-bóstwionym ciele, które już nie 

podlega śmierci. W ten sposób mocą miłości Ojca i Syna, czyli mocą Ducha Świętego, zostaje zwyciężone 

wszelkie zło, zostają przebaczone wszystkie grzechy. Szatan ze swoim piekielnym królestwem zostaje 

definitywnie pokonany. W śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa zostaje objawione nieskończone Boże 

miłosierdzie. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani 

ludzki, ani anielski - powiedział Jezus św. Faustynie (Dz 699). Biorąc na siebie grzechy wszystkich ludzi, 

doświadczając cierpienia i śmierci, Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu pochyla się nad losem 

każdego człowieka, aby swoją miłosierną miłością uzdrawiać najboleśniejsze rany, przezwyciężyć 
najgłębsze źródła zła, przebaczyć wszystkie grzechy. Córko moja - mówił Jezus św. Faustynie - napisz, że

im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia mojego, a namawiaj wszystkie dusze do ufności w 

niepojętą przepaść miłosierdzia mojego, bo pragnę je wszystkie zbawić. Zdrój miłosierdzia mojego został 

otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz - nikogo nie wyłączyłem (Dz 1190).

Ustanawiając Eucharystię Pan Jezus umożliwił wszystkim ludziom udział w całym dramacie 

zbawienia, a więc w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Te wydarzenia paschalne zostają 
sakramentalnie uobecnione w czasie każdej Mszy św., abyśmy mogli uczestniczyć w ostatecznym 

zwycięstwie Chrystusa nad szatanem, grzechem i śmiercią.
Ojciec Święty Jan Paweł II tak pisze w encyklice o Eucharystii: Gdy Kościół ikona XV w.. Muzeum 

Historii i Architektury, Nowogród sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego 

Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i «dokonuje się dzieło naszego 



Odkupienia». Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus 

złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak 

jakbyśmy byli w niej obecni.. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej 

niewyczerpanych owoców (EE, 11).

Kiedy w Komunii św. przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa, otrzymujemy życie wieczne i 

miłość samego Boga oraz wchodzimy w życie Trójcy Świętej.

Jan Paweł II podkreśla, że zbawcza skuteczność naszego uczestniczenia w ofierze Mszy św. 

urzeczywistnia się w pełni, kiedy w Komunii przyjmujemy Ciało i Krew Pana. Ofiara eucharystyczna sama z

siebie jest skierowana ku wewnętrznemu zjednoczeniu nas, wierzących, z Chrystusem przez Komunię: 

otrzymujemy Tego, który ofiarował się za nas, otrzymujemy Jego Ciało, które złożył za nas na Krzyżu, oraz 

Jego Krew, którą przelał «za wielu (...) na odpuszczenie grzechów» (Mt 26,28; EE, 16).

Eucharystia to sam Zmartwychwstały Jezus w swoim uwielbionym, niewidzialnym 

człowieczeństwie. O tej właśnie rzeczywistości mówił Jezus, kiedy wyjaśniał uczniom istotę sakramentu 

(por. J 6, 62-63). W śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, Jego człowieczeństwo otrzymuje nowy rodzaj 

egzystencji, zostaje przebóstwione: W nim, bowiem mieszka cała pełnia: bóstwo na sposób ciała (Kol 2,9). 

Zmartwychwstały Jezus, w swoim uwielbionym ciele, staje się wszechobecny i daje nam w darze 

Eucharystii Siebie samego, dzieląc się swoim zmartwychwstałym życiem i miłością, abyśmy już tu na 

ziemi doświadczali rzeczywistości nieba.

O Jezu, utajony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, miłości i miłosierdzie jedyne moje, polecam 

Ci wszystkie potrzeby duszy i ciała mojego. Ty możesz mnie wspomóc, bo jesteś miłosierdziem samym, w 

Tobie cała moja nadzieja (św. Faustyna, Dz 1651). 


