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DRZEWKO DOBROCI
Podobnie jak w ubiegłych latach,
dzisiaj w naszym kościele pojawiło się
„Drzewko dobroci”, na którym zawieszone są „gwiazdki” z wypisanymi potrzebami ludzi najbardziej oczekujących
na gesty dobroci. Każdy, kto chciałby
przygotować anonimową paczkę na
Święta dla potrzebujących, proszony
jest o podejście do drzewka i zabranie
jednej gwiazdki, na której wypisane są
potrzeby. Paczki z odpowiednim numerem prosimy przynieść w niedzielę
za dwa tygodnie, czyli w 3. niedzielę
Adwentu i położyć pod choinką
w kościele, a my dostarczymy je pod
odpowiedni adres.

Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Mk 13,33–37/

Uważajcie, czuwajcie
Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i dzieli się na dwie części.
Pierwsza kieruje uwagę na chwalebne
przyjście Chrystusa w czasach ostatnich (Paruzja), druga przygotowuje do
przeżycia tajemnicy Wcielenia Boga.
W adwentowym czuwaniu patronuje nam Jan Chrzciciel i Maryja. Hans
Urs von Balthasar porównuje Adwent
do bramy, poprzez którą wkraczamy
do świątyni Bożego Narodzenia. Brama ta jest strzeżona przez dwóch
strażników. Pierwszym z nich jest

Adwent – czas
oczekiwania
W sobotę 29 listopada
od nieszporów rozpocznie się nowy rok kościelny okresem adwentu. Nazwa pochodzi od łac.
adventus, co znaczy przyjście. Jest więc adwent
okresem radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Radosnego, ale także
pełnego powagi i zadumy
nad własnym życiem, aby
się do tego przyjścia odpowiednio przygotować. Kościół obchodzi adwent od
IV w. Początkowo był on
okresem pokuty, związanym z postem, co pozostało
do dziś w Kościołach
Wschodnich. W Kościele
Katolickim nie pościmy, ale
też nie urządzamy hucznych

imprez, aby skupić się na
duchowym przygotowaniu.
Adwent składa się z dwu
części. W pierwszej, od początku do 16 grudnia włącznie, kierujemy nasze serca
ku oczekiwaniu Paruzji,
czyli powtórnego przyjścia
Jezusa w chwale na końcu
czasów. Druga to czas bezpośredniego przygotowania
do uroczystości Narodzenia
Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście
Chrystusa na ziemię. Zwornikiem wszystkich tekstów
liturgii adwentowej obydwu
części jest czytanie księgi
proroka Izajasza, które obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.
Dokończenie na str.3

Jan Chrzciciel; człowiek bezkompromisowy, wymagający, surowy, asceta. Drugi jest pokorny, wewnętrznie
skupiony, cichy i kontemplatywny.
To Maryja. Między Janem Chrzcicielem, ostatnim prorokiem zapowiadającym przyjście Chrystusa, a Maryją
jest wielka różnica. Jednak obydwoje
są nieodzowni, by Bóg mógł „rozbić
między nami swój namiot" (por. J 1,14).
Obydwoje są dla nas wzorem i pomocą w przeżyciu adwentu i radości
Bożego Narodzenia.

Na podstawie „Deon”

Roraty
Najbardziej charakterystycznym zwyczajem
adwentowym, zwłaszcza
w Polsce, są roraty.
Jest to Msza św. wotywna sprawowana ku czci
Najświętszej Maryi Panny, wprowadzona przez
cystersów najprawdopodobniej w XIII w.
W naszym kościele parafialnym jest ona sprawowana
od poniedziałku do soboty
jako pierwsza msza w danym dniu, o godz. 6:30.
W ciemnościach przedświtu
zdążamy ku kościołowi z
zapalonymi lampionami w
ręku jako te ewangeliczne
panny mądre. Przed wiekami wierni zabierali światło,
aby oświetlić sobie drogę.
Dziś drogi mamy oświetlone, a lampiony mają znaczenie symboliczne, jako

znak czuwania w czasie oczekiwania na przyjście Pana.
Msza św. rozpoczyna się
w ciemności procesją z lampionami, aż do zabrzmienia
hymnu Chwała na wysokości
Bogu, kiedy to zapalają się
wszystkie światła.
Dokończenie na str.4
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PONIEDZIAŁEK 01.12
06:30 + Ludwika Turyk
+ Stanisław Hobot – od dyrekcji, nauczycieli, pracowników, uczniów ZS Mechanicznych nr 1
+ Edward w 22. rocznicę śmierci
08:00 Adam Anioł – pierwsza msza gregoriańska
18:30 Dziękczynna z prośbą o pomoc dla związku Magdy i Tobiasza
+ Józefa, Stefan, Janusz Tucharz
+ Tadeusz Dąbrowski
WTOREK 02.12
06:30 + Stefan Kowalski (od siostrzenicy Anny Lis i siostrzeńca Ryszarda)
+ Anna i Stanisław oraz Jarosław Kowal; + Barbara
i Wincenty Skwarczyńscy
+ Siostra Maria Feliksa, felicjanka – o radość wieczną
08:00 + Adam Anioł – msza gregoriańska
18:30 + Stanisław i Emilia, Kazimierz oraz Stanisław i Helena
+ Ludwika Turyk – msza gregoriańska
+ Jerzy Wajda w 20. rocznicę śmierci
ŚRODA 03.12
06:30 + Stefan Kowalski (od bratanic z Rybnej)
+ Adam Anioł – msza gregoriańska
+ Franciszek Madej – 24. rocznica śmierci
+ Helena Róg, Janusz Małajowicz
08:00 + Anna
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 04.12
06:30 + Adam Anioł – msza gregoriańska
+ Stefan Kowalski (od Ali z rodziną z Nowego Targu)
08:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Barbary
Wytyszkiewicz od Koła Radia Maryja
18:30 + Barbara Peszko – od koleżanki Danuty
+ Janina, Julian Heród
+ Barbara Śliwińśka, Maria Dymek
+ Renata Pytlakowska
PIĄTEK 05.12
06:30 + Adam Anioł – msza gregoriańska
+ Maria, Bogdan, Wiktor
+ Emilia Sitarska
08:00 + Barbara Grelowska
17:00 + Anna Steczko
18:30 Dziękczynna z prośbą o pomoc dla Jadwigi z rodziną
20:00+ Władysława Janik w 20. rocznicę śmierci
SOBOTA 06.12
06:30 + Adam Anioł – msza gregoriańska
+ Łukasz Lang
+ Maria i Tomasz Mokrzyccy – o radość życia wiecznego
08:00 + Stefan Kowalski – od córki Barbary i wnuczki Anety
+ Stefan, Maria, Joanna
11:00 + Ryszard Tokarz – 2. rocznica śmierci
18:30 + Franciszek i Antonina Kubaccy i zmarli z rodziny
NIEDZIELA 07.12
06:30 + Adam Anioł – msza gregoriańska
08:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla cały rodziny
+ Michał, Anna, Aleksandra, Marian
09:30 W 9. rocznicę urodzin Julii z podziękowaniem za otrzymane
łaski i prośbą o dalszą Bożą opiekę dla niej i całej rodziny
10:00 + Wiesław Lisowski
11:00 + Adam Dubas – 1. rocznica śmierci
12:30 + Mieczysław Siedliński w 5. rocznicę śmierci, jego zmarli
rodzice oraz zmarła siostra Stanisława
+ Zygmunt Begiński – 45. rocznica śmierci
17:00 + Jerzy w 15. rocznicę śmierci oraz + Józefa, Wojciech
i zmarli z rodziny
18:30 W intencji ks. Dariusza Oko z okazji imienin (od Margaretek)
20:30 Za Parafian

Ogłoszenia Parafialne:
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej.
Szczególne słowa życzeń kierujemy dzisiaj do
ks. Andrzeja z Ukrainy, który od ponad 3 miesięcy
pracuje w naszej wspólnocie. Niech dobry Bóg wspomaga księdza w życiu kapłańskim i obdarza darami Ducha
Świętego w studiach na Uniwersytecie Papieskim.
 Dzisiaj

rozpoczyna się Adwent i Nowy Rok Liturgiczny. Adwent
to czas radosnego oczekiwania na Narodzenie Chrystusa, ale
także na Jego ostateczne przyjście na końcu czasów. Patronką
Adwentu jest Najświętsza Maryja Panna Niepokalana, ku której
czci odprawia się Mszę świętą zwaną roratami.
 Zespół Charytatywny przeprowadzi za tydzień zbiórkę do puszek
na działalność kuchni dla ubogich oraz na przygotowanie wieczerzy wigilijnej dla chorych i samotnych naszej parafii.
 Również od przyszłej niedzieli Zespół Charytatywny rozprowadzać będzie świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom,
które zapłoną na naszych stołach w Święta.
 Spotkanie Akcji Katolickiej odbędzie się we wtorek 2 grudnia po
Mszy św. wieczornej.
 Zapisy na paczki świąteczne trwają do 12.12 w kancelarii oraz
w poniedziałki, wtorki i piątki w sali pod plebanią u s. Bożeny.
 Zapraszamy na spotkanie młodzież z klas I i II gimnazjum we
wtorek i w środę w kaplicy Matki Bożej o godz. 17:00. Natomiast
kandydatów do Bierzmowania z klas III zapraszamy na spowiedź
w czwartek od godz. 18:00 i na Mszę św. o godz. 18:30.
 W pierwszy piątek spowiadamy od godz. 16:00. O 17:00 będzie
dodatkowa Msza św., o 18:00 nabożeństwo do Najśw. Serca
Pana Jezusa, a o 20:00 Msza św. dla młodzieży w dolnej kaplicy. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy chorych i starszych
na Mszę św. o 11:00 i na spotkanie w sali. Natomiast o 17:45
pierwszosobotnie nabożeństwo różańcowe.
 Parafialny Klub Sportowy „Jadwiga" zaprasza wszystkie dzieci z
Klubu, ich rodzeństwo, rodziców, babcie, dziadków na spotkanie
ze Świętym Mikołajem w czwartek 4 grudnia w godz. 16.00
i 17.30. W programie pokaz gimnastyczno-akrobatyczny oraz
słodki upominek dla każdego dziecka.
 Ks. Dariusz Oko organizuje pielgrzymkę do Kanady i na Alaskę.
Informacje na naszej stronie internetowej oraz w gablotce przed
kościołem.
 W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie możliwość zakupienia miodu od zaprzyjaźnionych Pszczelarzy.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w tym
tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Jan Dróżdż z ul.
Łokietka 55, Jadwiga Lipiarz z ul. Krowoderskich Zuchów 9
oraz Stanisław Bogusz z ul. Krowoderskich Zuchów 5.

Dobry Jezu, a Nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
01.12 PONIEDZIAŁEK
Iz 2,1–5; Mt 8,5–11
02.12 WTOREK
Iz 11,1–10; Łk 10,21–24
03.12 ŚRODA
ŚW. FRANCISZKA
KSAWEREGO, KAPŁANA
Iz 25,6–10 a; Mt 15,29–37
04.12 CZWARTEK
Iz 26,1–6; Mt 7,21.24–27

05.12 PIĄTEK
Iz 29,17–24; Mt 9,27–31
06.12 SOBOTA
ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA
Iz 30,19–21.23–26;
Mt 9,35–10,1.5.6-8
07.12 NIEDZIELA
Iz 40,1–5.9–11; Ps 85;
2 P 3,8–14; Mk 1,1–8

Dokończenie ze str.1
W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat
liturgicznych. Fiolet to mieszanina błękitu i czerwieni.
Błękit wyraża to, co duchowe,
czerwień natomiast to, co
cielesne. Połączenie błękitu i
czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego, co
boskie i tego, co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela adwentu, tzw. Niedziela Gaudete (radujcie się). Obowiązuje
w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym
bliskość Bożego Narodzenia.
W
mszach
niedzielnych
opuszcza się hymn Gloria, co
jest znakiem czekania na
nowe zabrzmienie hymnu
anielskiego śpiewanego w noc
narodzenia Jezusa (Łk 2,14).
Dawniej pobożni katolicy
wiedzieli, że trzeba przed
Panem stanąć z dobrymi

uczynkami, dlatego starano
się podczas adwentu wzajemnie
sobie
pomagać,
szczególnie ludziom starszym i biednym. I dziś podtrzymujemy te tradycje.
W naszej parafii grupa charytatywna z pomocą Akcji Katolickiej sprzedaje świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas. Od paru lat w
kościele wyrasta drzewko
dobroci i zakwita kolorowymi
gwiazdkami. Każda opatrzona
jest numerem osoby, którą
chcemy obdarować paczką
świąteczną, aby radość płynącą z przyjścia Zbawiciela
mogła przeżywać przy stole
zastawionym
tradycyjnymi
potrawami, z poczuciem, że
ktoś o niej myśli. Co roku
przybywa chętnych do zrobienia paczki świątecznej. To
bardzo pocieszające. Niech ta
wspaniała inicjatywa przetrwa
i wydaje dobre owoce.

K.H.-Sz.

OPŁATKI NA STÓŁ WIGILIJNY
Na wszystkich Mszach świętych święcimy dziś opłatki, które
będzie można zabierać z kościoła przez cały Adwent. Są to
specjalne zestawy opłatkowe ze zdjęciem naszego kościoła.
Zachęcamy, aby zaopatrzyć się właśnie w te zestawy, gdyż
opłatki poświęcone i zabrane ze swojego kościoła są znakiem łączności całej wspólnoty parafialnej podczas Wigilii
i Świąt. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na
koszty bieżącego utrzymania naszego kościoła. Informujemy, że nikt z naszej parafii nie roznosi opłatków po domach
i nikt nie ma od nas takiego upoważnienia.

AKATYST DO MATKI BOŻEJ
W przyszłą niedzielę 7.12, czyli w wigilię Uroczystości
Niepokalanego Poczęcia NMP odprawimy Akatyst do Matki
Bożej o godz. 18:00. Zachęcamy do udziału w tym pięknym
nabożeństwie i do włączenia się we wspólny śpiew.

W dniach od 18 listopada
do 18 grudnia młodzież
z Duszpasterstw Akademickich i różnych ruchów naszego miasta każdego dnia
będzie modlić się przed Najświętszym Sakramentem w
kościele św. Wojciecha na
Rynku w Krakowie w godz.
20.00 do 22.00 w intencji

moralnej odnowy Krakowa.
W każdą niedzielę w ramach akcji Szpital Domowy,
o godz. 20:00 w kościele
św. Wojciecha Mszę świętą
celebruje bp Grzegorz Ryś.
Ksiądz biskup zaprasza
kapłanów do koncelebrowania, a wszystkich wiernych
do uczestnictwa.
www.diecezja.pl

Dokończenie ze str.1

Jak pisze Zygmunt Gloger:
„Msza ta ma miejsce przed
świtem, symbolizując, iż ziemia cała pozostawała w ciemnościach błędu, gdy Jezus,
światłość świata, miał przyjść”.
Nazwa roraty pochodzi od
pierwszego słowa łacińskiej
pieśni na wejście śpiewanej w
okresie adwentu ‒ Rorate
coeli desuper (Niebiosa, rosę
spuśćcie nam z góry).
Przy ołtarzu stoi dodatkowa, dawniej siódma, świeca
roratnia, wyższa od innych.
Symbolizuje Najświętszą Pannę, która jako Gwiazda
Zaranna, Jutrzenka poprzedziła przyjście na świat światła słonecznego, prawdziwej

Światłości, naszego Pana
Jezusa Chrystusa, a dziś jest
naszą Pośredniczką. Biała lub
niebieska kokarda, którą jest
przepasana roratka, mówi o
niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka przypomina proroctwo: „Wyrośnie różdżka z
pnia Jessego, wypuści się
odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański...‟ (Iz 11,1‒2). Ta starotestamentalna przepowiednia
mówi o Maryi, na którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej ciało Jezusa Chrystusa. Jesse był ojcem Dawida, a z tego rodu pochodziła
Matka Boża.

Obok świecy roratniej
w naszym kościele stoją
cztery małe świece oznaczające cztery niedziele adwentu.
Z upływem kolejnych tygodni
podczas rorat zapala się odpowiednią liczbę świec. Świece
i lampiony, tak często używane w liturgii adwentowej, wyrażają czuwanie. Nawiązują
do ewangelicznej przypowieści
o pannach mądrych i głupich.
Uczestnictwo dzieci w
Mszach roratnich wiąże się ze
starym zwyczajem podejmo- Świeca roratnia – symbol
wania różnych dobrych po- Najświętszej Maryi Panny
stanowień na czas adwentu.
Dzieci zapisują je na kartkach wewnętrzne przygotowanie
składanych następnie przy do Bożego Narodzenia i chęć
ołtarzu. Mają one wyrażać przemiany życia.
K.H.-Sz.

ZAPRASZAMY NA RORATY W NASZYM KOŚCIELE!
Od poniedziałku zapraszamy na roraty. Będą one
odprawiane w dni powszednie, codziennie o godz.
6:30. Z tego powodu przez cały adwent nie będzie
Mszy świętych w dni powszednie o godz. 7:00.
Zapraszamy na roraty wszystkich parafian, szczególnie dzieci. Codziennie będziemy rozdawać im

obrazki, a także losować nagrody. Prosimy, aby na
jutrzejsze pierwsze roraty dzieci zrobiły serduszka
z imieniem i nazwiskiem oraz z postanowieniem
adwentowym. Przypominamy także o wykonaniu
lampionów adwentowych, gdyż każda msza roratnia
zaczyna się procesją z lampionami.

