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Tegoroczne refleksje adwentowe 
będą poświęcone przesłaniom, ja-
kie się ujawniają z pieśni śpiewanych 
w naszych kościołach w Adwen-
cie. Jednym z ważnych motywów 
jest dostrzeżenie rzeczywistości 
potocznie nazywanej grzechem 
pierworodnym, z wszystkimi jego 
konsekwencjami, której uzdro-
wienia i naprawienia mógł doko-
nać w swoim miłosierdziu jedynie 

Bóg. O tak rozumianej tęsknocie za zbawie-
niem śpiewamy m.in. w takich pieśniach: „Grze-
chem Adama ludzie uwikłani, wygnani z raju, 
wołali z otchłani: «Spuśćcie, niebiosa, deszcz na 
ziemskie niwy i niech z obłoków zstąpi Sprawie-
dliwy»”; „Po upadku człowieka grzesznego uża-
lił się Pan stworzenia swego, zesłał na świat Ar-
chanioła cnego”; „«Spuśćcie nam na ziemskie 
niwy, Zbawcę z niebios, obłoki». Świat przez grze-
chy nieszczęśliwy, wołał w nocy głębokiej; gdy 
wśród przekleństwa od Boga, czart panował, 
śmierć i trwoga, a ciężkie przewinienia zamkły 
bramy zbawienia”; „Urząd zbawienia ludzkiego, 
potrzebował pilnie tego, by upadek Bóg napra-
wił, człowieka grzesznego zbawił”; „Hejnał wszy-
scy zaśpiewajmy, […] 3. Jużci ona noc minęła, 
co wszystek świat ucisnęła, a początek z grze-
chu wzięła”; „O Gospodzie uwielbiona, […] 2. 
Co Ewa smętna straciła, Tyś przez Syna napra-
wiła; bramąś się stała do nieba, smucić się nam 
nie potrzeba”. Już te przykłady pokazują, jak bar-
dzo człowiek ma świadomość konsekwencji ze-
rwania więzi z Bogiem. Wśród opisów Starego 
Testamentu relacja o upadku człowieka, otwie-
rając dzieje całej ludzkości, zawiera mnóstwo 
bardzo bogatych w treść pouczeń. Pragnąc zro-
zumieć, co to jest grzech, należy właśnie ten opis 
wziąć za punkt wyjścia, mimo że nie występuje 
w nim samo słowo „grzech”. Grzech Adama jest 
co do swej istoty nieposłuszeństwem, jest ak-
tem świadomego i dobrowolnego przeciwsta-

wienia się człowieka Bogu przez pogwał-
cenie jednego z przykazań Bożych. Źródło 
tego tkwiło bardzo  głęboko: Adam i Ewa 
dlatego nie usłuchali Boga, ponieważ, ule-
gając sugestiom węża, chcieli „być jako 
Bóg znający dobro i zło”, to znaczy chcieli, 
zgodnie z interpretacją najpowszechniej 
przyjmowaną, zająć miejsce przysługu-
jące tylko Bogu, by decydować o tym, co 
dobre i co złe. Siebie samych przyjmując 
za miarę, pragną sami być panami swo-
jego przeznaczenia i dysponować swoim 
losem według własnej woli. Nie chcą być 
poddani Temu, który ich stworzył, i zry-
wają w ten sposób stosunki wiążące czło-
wieka z Bogiem. Ale z Księgi Rodzaju wy-
nika, że człowiek był związany z Bogiem nie Masaccio, Masaccio, Wygnanie z rajuWygnanie z raju, ok. 1427 r., ok. 1427 r.

tylko więzami zależności, lecz także przy-
jaźni. Człowiekowi stworzonemu „na ob-
raz i podobieństwo Boże” Bóg nie odmówił 
niczego. Tymczasem, ulegając podszeptom 
węża, Ewa, a potem i Adam, zaczynają wąt-
pić w nieskończoną dobroć Boga. Od tego 
momentu wszystko się zmieniło pomiędzy 
człowiekiem a Bogiem. Nim jeszcze zesłał 
Bóg karę w sensie ścisłym, to już Adam 
i Ewa „skryli się przed Bogiem”. Sytuacja 
z raju pokazuje też, że zerwanie więzi z Bo-
giem jest również skłóceniem ludzi mię-
dzy sobą. Skoro tylko dokonał się pierw-
szy grzech, Adam oskarża przed Bogiem 
tę, którą Bóg dał mu do pomocy. Lecz opis 
pierwszego grzechu nie kończy się bez po-
zostawienia człowiekowi jakiejś nadziei. 

zakonnych i misyjnych. W piątek po rannej Mszy św. odmówimy litanię ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaś w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepo-
kalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych so-
bót miesiąca.

 ▪ W sobotę (3 grudnia) o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny cho-
rych. Przy okazji informuję, że przed świętami będę jeszcze odwiedzał chorych 
w sobotę 17 grudnia od godz. 9.00. 

 ▪ Również w sobotę nasz Parafialny Zespół Caritas organizuje o godz. 10.00 w sali 
parafialnej spotkanie adwentowe dla seniorów naszej parafii, podczas którego 
zaplanowano poczęstunek (kawa, herbata, ciasto), refleksję na temat form czci 
Maryi oraz uwielbienie Boga wspólnie śpiewanymi pieśniami. 

 ▪ W przyszłą niedzielę (4 grudnia) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy ko-
ściele św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne Franciszkań-
skiego Zakonu Świeckich.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na funkcjonowanie naszej parafii; tak będzie 
też za tydzień. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Helenę 
Butkiewicz, lat 89, z ul. Wigury (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpoczy-
nek racz Jej dać Panie...
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2727 listopada listopada  ––  I NIEDZIELA ADWENTUI NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za † żonę Janinę Szot, †† rodziców Sabinę i Stanisława oraz Helenę 

i Władysława, †† dziadków z obu stron i †† z pokrewieństwa oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy i Jerzego z oka-
zji 50. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Stanisław Nykiel
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża Pawła Musioł, † syna Damiana, †† rodziców Annę i Wil-

helma Mandalka, †† teściów Agnieszkę i Wilhelma Musioł, †† z ro-
dzin Musioł i Mandalka

28 listopada 28 listopada – poniedziałek
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzięko-

waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie dla Erwina z okazji urodzin oraz opiekę Bożą w całej 
rodzinie

29 listopada 29 listopada – wtorek
 18.00 – za † męża Franciszka Korzekwa w 8. rocznicę śmierci, †† rodziców 

i †† teściów

30 listopada 30 listopada – środa — święto św. Andrzeja, Apostoła
 6.00 – w intencji Parafialnego Zespołu Caritas i wszystkich zaangażowanych 

w funkcjonowanie naszej Parafii
 18.00 – za zmarłych w miesiącu listopadzie: śp. Helenę Butkiewicz

1 grudnia 1 grudnia – czwartek
 17.00 – Godzina Święta
 18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, † ojca Waltera Pelkę, †† matki 

chrzestne Adelajdę i Gertrudę i †† ich mężów

2 grudnia 2 grudnia – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † wujka Erharda Nowara, †† z pokrewieństwa oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który 
Kościół w Polsce łączy z realizacją nowego programu duszpasterskiego pod ha-
słem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

 ▪ Parafialny Zespół Caritas proponuje dzisiaj świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom (cena dużej świecy – 15 zł, małej – 7 zł) oraz poświęcone opłatki wigilijne (do-
browolna ofiara na cele charytatywne). 

 ▪ 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. Tematyka ka-
zań pod hasłem Z narodzeniem Jezusa było tak… będzie zaczerpnięta z„Małego 
Gościa Niedzielnego” i z nią związane też będą z audycje dla dzieci o godz. 19.20 
w diecezjalnym Radiu Doxa. W tym roku wraz z Parafialnym Zespołem Caritas za-
praszamy też na Roraty dla dorosłych w środy o godz. 6.00, które chcemy zakoń-
czyć wspólnym śniadaniem w sali parafialnej. 

 ▪ 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, 
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3 grudnia 3 grudnia – sobota — wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za † męża Arnolda Zermana w 1. rocznicę śmierci
 13.00 – chrzest: Adrian Micha Krupa
 18.00 – za † męża i ojca Juliana Kąpałę, †† z pokrewieństwa Kąpała i Kup-

czyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące

44 grudnia grudnia  ––  II NIEDZIELA ADWENTUII NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za † ojca Norberta Kowolika, †† dziadków z obu stron oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za † mamę i babcię Genowefę, † jej męża Władysława, † wujka An-

drzeja, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † mamę Janinę w 10. rocznicę śmierci, † ojca Michała, †† dwie 

siostry, †† teściów i †† dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące


