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Jeden z hymnów, którym modli się 
Kościół w Adwencie zawiera ta-
kie słowa: Prorocy pełni natchnie-
nia / Zwiastują Bożą nowinę: / Już 
wkrótce Chrystus nadejdzie, / Zba-
wienie niosąc ludzkości. Warto więc 
w tym czasie przypomnieć sobie 
tych proroków. Jedną z najstarszych 
zapowiedzi prorockich dotyczących 
przyjścia Mesjasza-Króla możemy 
odnaleźć w Drugiej Księdze Samu-
ela (w rozdziale 7). Opisana jest tam 
scena, gdy Dawid wyjawia proro-
kowi Natanowi swój plan budowy 
świątyni, po czym Bóg przemawia 
do Dawida przez Natana i na końcu 
król Dawid odpowiada Bogu mo-
dlitwą dziękczynną. Ważna w tym 
fragmencie jest gra słów oparta na 
wieloznaczności hebrajskiego rze-
czownika „dom ,ˮ który posiada tu 
trzy znaczenia: dom jako „pałac 
królewski ,ˮ dom jako „świątynia 
Panaˮ oraz dom jako „dynastia .ˮ 
Gdy król zamieszkał bezpiecznie 
w swym okazałym „domuˮ (tzn. pa-
łacu), postanowił zbudować „dom 
dla Panaˮ (tzn. świątynię). Zasadni-
cza myśl wypowiedzi, jaką wówczas 
Bóg kieruje do Dawida jest taka: 
„To nie ty Mi zbudujesz dom (tzn. 

świątynię) ,ˮ ale „Ja tobie zbuduję dom (tzn. dy-
nastię) .ˮ Szczere pragnienie Dawida, który w Je-
rozolimie chciał wznieść wspaniałą świątynię dla 
Pana, znalazło uznanie w oczach Boga. I choć 
zgodnie z decyzją Boga to syn Dawida (Salomon) 
przeszedł do historii jako budowniczy świątyni je-
rozolimskiej, to jednak król Dawid doświadczył 
szczególnego przywileju: Pan składa mu uroczy-
stą obietnicę i w ten sposób zawiera z nim „przy-
mierze wieczne .ˮ Natan − prorok działający pod-
czas panowania króla Dawida (1010−970 przed 
Chr.) − przedstawia swojemu panu obietnicę, którą 
objawił mu Bóg: „Kiedy wypełnią się twoje dni 
i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbu-
dzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie 
z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. 
On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę 
tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, 
a on będzie mi synem .ˮ Zapowiedziany w wyroczni proroka Natana „potomekˮ określony jest 

takim hebrajskim słowem, które pozwala 
najpierw dostrzec przedziwną nić łączącą 
wielkie obietnice, jakie Bóg składał w Sta-
rym Testamencie: obietnicę złożoną w Raju 
zwaną Protoewangelią, obietnicę daną 
Abrahamowi oraz obietnicę daną Dawi-
dowi. W późniejszych wiekach obietnica 
trwałości dynastii Dawida otrzymała w wy-
powiedziach kolejnych proroków bogatą 
interpretację, stając się istotnym elemen-
tem zapowiedzi mesjańskich. Dlatego też 
Ewangelista Mateusz rozpoczyna swe 

dzieło od genealogii Jezusa Chrystusa, wy-
kazując, że jest On „Synem Dawidaˮ oraz 
„Synem Abrahama ,ˮ a Ewangelista Łukasz 
poprowadzi genealogię aż do Adama. Wy-
raźne echo słów proroka Natana, skierowa-
nych do Dawida można usłyszeć w słowach 
anioła Gabriela skierowanych do Maryi: 
„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie 
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg 
da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie pa-
nował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie końca .ˮ 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na Adwentowy Dzień Skupienia, który odbędzie 
się na Górze Świętej Anny w poniedziałek (2 grudnia) od godz. 15.30. Spotkanie po-
prowadzi o. dr Zachariasz OFM, a jego temat brzmi: „Spotkanie z «Księgą Mądrości»”.

 ▪ W czwartek po Mszy św. roratniej odbędzie się spotkanie dla marianek.
 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwar-

tek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich, 
zakonnych i misyjnych. W piątek po rannej Mszy św. odmówimy litanię ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaś zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Po-
częciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę (7 grudnia) o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych. 
Przy okazji informuję, że przed świętami będę jeszcze odwiedzał chorych w sobotę 
21 grudnia od godz. 9.00. 

 ▪ Również w sobotę nasz Parafialny Zespół Caritas organizuje o godz. 10.30 w sali 
parafialnej spotkanie adwentowe dla seniorów naszej parafii, podczas którego za-
planowano poczęstunek (kawa, herbata, ciasto), dwugłos na temat Adwentu (pro-
boszcz i p. Arthur Schulwitz) oraz uwielbienie Boga wspólnie śpiewanymi pieśniami. 

 ▪ Przyszła niedziela łączy się z uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Wieczorne nabożeństwo (o godz. 17.30) poprowadzą marianki, które 
odnowią swoje przyrzeczenia. 
W tym dniu serdecznie zapraszam na Godzinę Łaski. Jest to nabożeństwo nawią-
zujące do objawień prywatnych, które miały miejsce w Montichiari we Włoszech 
(m.in. 8 grudnia 1947 r. w sprawie nowego nabożeństwa).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, tak będzie też 
w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać”.
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1 grudnia 1 grudnia – I NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za † Stanisława Ratuń w 1. rocznicę śmierci
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Róży z okazji 65. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą w całej rodzinie

  – w intencji Parafian
  – modlitwa za roczne dziecko: Kaja Wiśniewska
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy z okazji 80. 
rocznicy urodzin oraz dla Kacpra z okazji 24. rocznicy urodzin 
i o opiekę Bożą w całej rodzinie

2 grudnia 2 grudnia – poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, †† z rodzin Pelka i Kauf

3 grudnia 3 grudnia – wtorek — wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
 18.00 – za †† rodziców Gertrudę i Eugeniusza Sobalów, † brata Romana, 

† babcię Marię Nosila, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

4 grudnia 4 grudnia – środa
 6.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Izabeli z rodziną, 
zwłaszcza o opiekę Anioła Stróża dla Zosi

 18.00 – za † Józefa Mielczarka w 10. rocznicę śmierci, † jego żonę Mariannę, 
†† Annę i Stanisława Wodo, †† z rodzin Mielczarek i Wodo

5 grudnia 5 grudnia – czwartek
 17.00 – Godzina Święta
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mikołaja z okazji 80. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w całej rodzinie

6 grudnia 6 grudnia – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † Józefa Piela
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 ▪ W dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który 
Kościół w Polsce łączy z realizacją nowego, trzyletniego programu duszpasterskiego 
pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Mottem pierwszego roku będą słowa: „Oto 
wielka tajemnica wiary”. 
Okres Adwentu nasza tradycja łączy z celebrowaniem Mszy św. roratnich (nazwa 
pochodzi od antyfony adwentowej rorate cæli desuper – „spuśćcie rosę niebiosa”). 
Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich Parafian (dzieci z lampionami, młodzież 
i dorosłych) do udziału w Roratach, które w naszym kościele będą się odbywały 
od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00. Tematy kazań 
roratnich będą przybliżały osobę kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to propo-
zycja redakcji Małego Gościa Niedzielnego, z którą związane też będą audycje ro-
ratnie dla dzieci emitowane o godz. 19.15 w diecezjalnym Radiu Doxa. 
W tym roku po raz pierwszy – wraz z Parafialnym Zespołem Caritas – zapraszamy 
na Roraty dla młodzieży i dorosłych w środy o godz. 6.00, które chcemy zakończyć 
wspólnym śniadaniem w sali parafialnej. 

 ▪ Dzisiaj po Mszach św. Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz adwentowy. 
Przy wejściu do kościoła będzie można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom oraz poświęcone opłatki wigilijne, a ponadto wieńce adwentowe i kalendarze. 

7 grudnia 7 grudnia – sobota — wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za †† rodziców Emilię i Pawła, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące
 18.00 – za † Zdzisławę Rybicką w 5. rocznicę śmierci

8 grudnia 8 grudnia – II NIEDZIELA ADWENTU — UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
 8.00 – za †† rodziców Gertrudę i Konrada Lipok oraz Zofię i Bolesława 

Zyśk oraz †† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

 10.30 – za † męża Eugeniusza i † dziadka Alfreda z okazji ziemskich urodzin, 
†† z rodzin Klose, Gola i Malkusz

 12.00 – Godzina Łaski
 17.30 – nabożeństwo [prowadzą marianki]
 18.00 – za † Milenę Malik w 1. rocznicę śmierci 
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