
Sprawowany obrzęd przypomina wieczorną 
ofiarę w świątyni jerozolimskiej. Dym uno-
szący się w kierunku nieba symbolizował 
modlący się i składający ofiarę lud (według 
modlitwy Psalmisty: „Niech moja modlitwa 
będzie stale przed Tobą jak kadzidło; wznie-
sienie rąk moich – jak ofiara wieczorna” [Ps 
141]). Składana przed Bogiem ofiara symbo-
lizuje modlitwy świętych, a więc ludzi mi-
łych Bogu: „I wzniósł się dym kadzideł, jako 
modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bo-
giem” (Ap 8,4). Aniołowie są ukazani jako 
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Zasadniczym wymiarem pierwszej czę-
ści Adwentu jest przygotowanie na po-
wtórne przyjście Chrystusa. Ten kontekst 
kieruje nasze tegoroczne rozważania 
o roli i obecności aniołów przede wszyst-
kim na wizje zawarte w Apokalipsie św. 
Jana. Wprawdzie już sam Pan Jezus za-
pewnił, że aniołowie będą Mu towarzy-
szyli podczas Jego powtórnego przyjścia 
(„Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca 
swego razem z aniołami swoimi” – Mt 
16,27) i będą Jego specjalnymi posłań-
cami, którzy „zgromadzą Jego wybra-
nych z czterech stron świata, od jednego 
końca nieba aż do drugiego” (Mt 24,31) 
oraz znajdą się przy Synu Bożym pod-
czas oddzielania ludzi złych od sprawie-
dliwych i podczas wykonywania Bożego 
sądu (Mt 13,37-43), to jednak Apoka-
lipsa opisuje końcową fazę ostatecznego 
etapu historii zbawienia w sposób nie-
zwykły. Zresztą już po pierwszych sło-
wach tej księgi wiemy, że to anioł Jezusa 
Chrystusa objawia Janowi te prawdę. 
Ale później w wydarzeniach apokalip-
tycznych aniołowie odegrają jeszcze bar-
dziej doniosłą rolę. Wizja ma charakter 
liturgii niebieskiej: anioł zbliża się do oł-
tarza kadzenia, na którym palono won-
ności i pachnące rośliny. Część wonności 
rzuca na ołtarz, pozostałe – na ziemię. 

„kapłani” wykonującymi czynności litur-
giczne. Ich uwielbianie Boga zostaje jed-
nak zakłócone kolejną czynnością anioła: 
bierze on kadzidło, napełnia je żarem 
ognia z ołtarza i zrzuca na ziemię. Wywo-
łuje tym gromy, głosy, błyskawice, trzę-
sienie ziemi. Żar ognia ma oczyścić, znisz-
czyć zło i zdeprawowany świat. Ogień jest 
jednak także ciepłem i światłem dla spra-
wiedliwych, którzy z radością uczestni-
czą w tej interwencji Boga w historię. Po 
znaku danym przez anioła-liturga wcho-
dzą na scenę aniołowie trębacze. Trąba jest 
symbolem, który wyznacza nadejście cza-
sów ostatecznych dla świata i dla ludzko-
ści, co współcześni ludzie rozumieli dosko-
nale (choćby dzięki obchodzeniu corocznie 
święta Rosz ha-Szana; potwierdzają to też 
słowa św. Pawła: „Sam bowiem Pan zstąpi 
z nieba na hasło i na głos archanioła, i na 
dźwięk trąby Bożej…”). Na dźwięk trąby 
pierwszego anioła zostaje zniszczona część 
świata roślinnego. Drugi anioł powoduje 
zniszczenie zasobów morskich, trzeci – 
ogromnych rezerwuarów wód słodkich. 
Czwarty anioł wywołuje kosmiczne zabu-
rzenie rytmu słońca, księżyca i gwiazd. Cała 
natura uczestniczy w wyroku potępiającym 

i sądzie. Cztery pierwsze trąby są zapowie-
dzią Sądu Ostatecznego. Zostawiają jesz-
cze czas do nawrócenia i zmiany życia. Po-
tem pojawia się przestroga: „Biada, biada, 
biada mieszkańcom ziemi wskutek pozo-
stałych głosów trąb trzech aniołów, któ-
rzy mają [jeszcze] trąbić”. Piąty anioł zapo-
wiada otwarcie piekielnej Czeluści. Równie 
tragiczne są skutki wywołane przez trąbę 
szóstego anioła. Zostają uwolnieni zwią-
zani czterej aniołowie, którzy sieją dalsze 
spustoszenie wśród ludzkości. Ci aniołowie 
zła działają na służbie sądu Bożego i wy-
ładowują swą siłę jedynie na trzeciej czę-
ści ludzkości i w odcinku czasu określonym 
co do godziny, dnia, miesiąca i roku. Go-
dzina ciemności nie jest nieskończona, lecz 
stanowi część Bożego zamysłu. Mimo ja-
snego znaku i kolejnego ostrzeżenia ludz-
kość postaje ślepa i zatwardziała. Siódmy 
anioł kończy łańcuch kataklizmów i ogłasza 
wieczne panowanie Chrystusa… 
To zaledwie krótki fragment ukazujący 
aniołów jako Bożych wysłanników, których 
zadaniem jest nie tylko wielbienie Boga, czy 
też ogłaszanie Jego wyroków i przekazywa-
nie Bożego przesłania ludziom, ale także 
udział w wykonywaniu Bożych sądów. 
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W tym dniu serdecznie zapraszam na Godzinę łaski. Nabożeństwo wprawdzie ma 
swoje źródło w nieuznanych dotąd przez Kościół objawieniach prywatnych (które 
miała pielęgniarka Pierina Gilli m.in. 8 grudnia 1947 r. w Montichiari we Włoszech), 
to jednak my, nie traktując tej godziny w sposób magiczny, pragniemy ją przeży-
wać jak każdą chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu – w zaufaniu płynącym 
z wiary i prawdziwej miłości do Boga i Matki Najświętszej.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, można też złożyć 
ofiarę z racji przeżywanego dziś Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi 
na Wschodzie; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby na-
szego kościoła. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

Syn Człowieczy przyjdzie razem z aniołami swoimi –Syn Człowieczy przyjdzie razem z aniołami swoimi –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ________________ ________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

66 grudnia grudnia  – – II NIEDZIELA ADWENTUII NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Danuty z okazji 60. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 10.30 – za † Mikołaja Pasławskiego oraz †† z rodziny
 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Darii z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

7 grudnia 7 grudnia – poniedziałek — wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za †† dziadków, † chrzestną Annę oraz †† z pokrewieństwa Job 

i Grzesik

8 grudnia8 grudnia– wtorek — Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za †† rodziców Gertrudę i Konrada Lipok oraz Zofię i Bolesława 

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

 12.00 – Godzina łaski
 18.00 – w intencji Dzieci Maryi z naszej parafii i ich rodzin

9 grudnia 9 grudnia – środa
 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za † męża Jerzego w 10. rocznicę śmierci, † teścia Engelberta, †† ro-

dziców Annę i Antoniego Kopiec oraz †† z pokrewieństwa Kowol, 
Kopiec, Lebok i Pokuta

10 grudnia 10 grudnia – czwartek
 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za †† dziadków Brygidę i Józefa oraz Martę i Piotra, †† z rodziny

11 grudnia 11 grudnia – piątek
 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za † Milenę Malik w 2. rocznicę śmierci

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj, w 2. Niedzielę Adwentu z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest ob-
chodzony w Kościele w Polsce 21. Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi 
na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła ka-
tolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. W tym roku szcze-
gólną intencją modlitewną jest pokój dla Białorusi.

 ▪ Zachowując obowiązujące ograniczenia sanitarne (w tym limit 37 osób w naszym 
kościele), zapraszam na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu oraz Msze 
św. roratnie, które w tym roku kierowane są zasadniczo do dorosłych. Dzieciom 
polecam wieczorne audycje roratnie diecezjalnego Radia Doxa emitowane od po-
niedziałku do piątku o godz. 19.30. 

 ▪ Parafialny Zespół Caritas zachęca do nabycia świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom (duża świeca – 12 zł, mała – 5 zł) oraz poświęconych opłatków wigilijnych. 

 ▪ We wtorek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Msze św. w naszym kościele będą o godz. 8.00 i 18.00. Podczas wieczornej Mszy 
św. Dzieci Maryi z naszej parafii odnowią swoje przyrzeczenia. 

12 grudnia 12 grudnia – sobota
 8.00 – za †† rodziców Leokadię i Jana Kachnowicz, † ciocię Halinę, † wujka 

Alfonsa, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za † mamę Elżbietę Witczak, † babcię Helenę Pancerz oraz †† z po-

krewieństwa

1313 grudnia grudnia  – – III NIEDZIELA ADWENTUIII NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za † męża i ojca Jana Janowicza, †† jego rodziców Marię i Alfonsa, 

† bratową Halinę i † jej syna Artura, †† z pokrewieństwa oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Przemysława z okazji 40. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w rodzinie

 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za † mamę Hildegardę Pluta w 1. rocznicę śmierci 
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