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AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
Dzisiaj rozpoczęliśmy Adwent, z którym kojarzą nam się
Roraty, modlitwy do Matki Bożej, radosne wyczekiwanie
świąt Bożego Narodzenia. Często wtedy podejmujemy
różne postanowienia, ale także chcemy zrobić coś dla
drugiego człowieka. Istnieje wiele różnych form i możliwości włączenia się w pomoc innym. Nie musi być to
coś wielkiego, można przecież kogoś odwiedzić, porozmawiać, pójść na spacer, zrobić zakupy czy zwyczajnie
ze sobą pobyć. Taka forma wsparcia jest jak najbardziej
potrzebna i cenna. Istnieją też ogólnopolskie inicjatywy,
akcje pomocy, fundacje, w których działalność można się
zaangażować. Chcemy w naszym Tygodniku przez kolejne
niedziele Adwentu przyjrzeć się takim formom wolontariatu. Może któregoś z Czytelników to do czegoś
zachęci?
Jednym z ogólnopolskich programów wspierających dzieci
jest Akademia Przyszłości. Jest to projekt pokrewny do
Szlachetnej Paczki. Powstał dzięki pomysłowi ks. Jacka
Stryczka. Polega na pomocy najmłodszym, którzy mają

za sobą wiele różnych doświadczeń, więcej niż niejeden
dorosły. Ta inicjatywa nie polega przede wszystkim na
materialnej pomocy, ale na konkretnym wsparciu, które
pozwoli skrzywdzonym dzieciom uwierzyć w siebie i nauczyć się walczyć z życiowymi przeciwnościami. Nie
chodzi o to, aby za wszelką cenę zmienić świat, w którym
żyje dziecko, ale pokazać, że przeszkody, które napotka,
są możliwe do pokonania. Dzięki tej inicjatywie dzieci czują
się wyjątkowe i potrzebne.
Wolontariusz podczas cotygodniowych zajęć pomaga
konkretnemu dziecku w nauce i odbudowuje jego
zniszczone poczucie własnej wartości. Dziecko jest też
wspierane finansowo przez darczyńcę - "tajemniczego
opiekuna", będącego świadkiem jego drogi do sukcesów.
Akademia Przyszłości - jak sama nazwa wskazuje - opiera
sie na spoglądaniu w przyszłość, stawianiu celów i pomocy
w ich osiągnięciu. Jak twierdzą odpowiedzialni za tę akcję:
"Akademia daje dziecku rybę (m.in. wyprawkę na początek roku), wędkę (uczy konkretnych umiejętności np.
odpowiadania przy tablicy, rozmowy z kolegami), ale - co
najważniejsze - kształtuje w nim mentalność wędkarza
(uczy je, jak radzić sobie w szkole i w życiu). Jeśli ktoś nie
ma mentalności wędkarza i dostanie wędkę, to ją sprzeda
i kupi ryby. A nam zależy na tym, by dzieci miały w sobie
mentalność wędkarza, który nawet jeśli nie ma wędki, to
zrobi ją sam i zacznie łowić ryby. Naszym celem jest to,
aby dzieci radziły sobie w życiu. Najpierw w szkole, ale
potem w życiu".
Więcej informacji na ten temat, świadectwa osób zaangażowanych i historie dzieci można znaleźć na stronie
internetowej: akademiaprzyszlosci.org.pl Barbara Majkowska

ŚWIATŁO SŁOWA
Dzisiejsza liturgia Słowa pomaga nam zobaczyć to, co
nosimy w sercu. To cudowne, że Bóg Ojciec kocha nas
tak bardzo, iż sam podaje nam słowa do wyrażenia tego,
co znajduje się w naszym wnętrzu.
Kościół pomaga nam zacząć Adwent uświadomieniem
sobie własnej niewystarczalności. Jakie to mądre! Żeby
cokolwiek przyjąć muszę najpierw uznać, że nie jestem
pełen, że mam przestrzeń w sobie, która odczuwa brak.
Nie jestem doskonały i ewentualne poczucie pełni szczęścia
tu na ziemi jest iluzją.
Z tego powodu prorok woła do Boga o ratunek. Jest to
jednocześnie wołanie duszy całkowicie podległej, ubogiej
i pokornej wobec Pana. Nie przekonuje ona o swojej

niewinności, nie krzyczy oskarżając Boga o niesprawiedliwość. Zrozumiała bowiem, że znalazła się w ciemnościach w konsekwencji własnych wyborów. To wołanie
z pierwszego czytania pochodzi od człowieka mającego
dość swojego grzechu i świadomego, że wszystkie ludzkie
sposoby na pozbycie się go zawiodły. Wołający przypomina
sobie o Bogu i kieruje do Niego swój głos pełen nadziei
i pokory, w Nim właśnie szuka zbawienia.
W tym miejscu poczucie wewnętrznego braku prowadzi
człowieka do Boga. Takie właśnie poznanie swojego
wnętrza mają święci: doświadczają piękna Boga, którego
pragną coraz więcej i więcej. Pewni swojej grzeszności,
sercem uciekają do Niego. Pragną wyzwolenia z grzechu

i ciemności. Biegną ku Świętemu, bo
zagubili miłość i udają się prędko do jej
Źródła. Bez Boga nie żyją prawdziwie
i nie kochają prawdziwie.
Św. Paweł pisze Koryntianom, że
w Chrystusie zostali wzbogaceni we
wszystko. Rzeczywiście, Bóg słyszał
wołania ludzi w powyżej opisanym stanie
zależności od Niego. Bożą odpowiedzią
na ich bolączki jest Chrystus. Cały ratunek dla ludzkości
znajduje się we wspólnocie (w Komunii) z posłanym do
nas Bożym Synem. Ci żyją prawdziwie, którzy Jezusa mają

za najważniejszego w swoim życiu
i Jemu podporządkowują wszystko.
Tak więc z naszym Panem możemy
powrócić do komunii z Bogiem.
Ewangelia przypomina nam, że czas
jest bliski. Trzeba się spieszyć do umocnienia tej wspólnoty ze Stwórcą. Nikt
bowiem nie gwarantuje, że skończymy
adwent za życia, że będzie Boże Narodzenie tego roku. Przyjmijmy Chrystusa i nawracajmy
się, aby zastał nas przygotowanych.
ks. Krystian Wilczyński

Na stronie www.matkakosciola.gda.pl Codzienny Blog Adwentowy. Zachęcamy do lektury!

Ludzie z kryjówek (cz. 2)
Dlaczego warto wychodzić z kryjówki? Czy w "udanym"
życiu chodzi o spełnienie pragnień? Czy uwolnienie
i otwarcie serca nie przyniesie nam bólu rozczarowania
niespełnionych pragnień? Jeśli tak, to po co w ogóle
pragnąć? Odpowiedzi poszukajmy u Jezusa, Boga
-Człowieka, którego życie było wypełnieniem misji, jaką
przeznaczył Mu Jego Ojciec. Jezus przyszedł na świat
w konkretnym celu: chodził, uwalniał, uzdrawiał - zbawiał
człowieka. Umarł na krzyżu dlatego, że Sam tego chciał
- oddać Swoje życie za człowieka.
Dlaczego zatem wołał "pragnę" i to w najważniejszym
momencie Swojego życia? Czy coś Mu jednak nie wyszło?
"Pragnę" towarzyszyło Mu od początku, ale
na Krzyżu najpełniej się objawiło - wystarczy
spojrzeć na Jego otwarte ręce i Serce, zranione do samej głębi! Pragnienie zakłada
pewien brak, jakąś biedę.
Często mówimy, że nasze rany upodabniają
nas do Jezusa. Możemy powiedzieć to samo
o pragnieniu - jeśli go doświadczamy,
doświadczamy czegoś z pragnienia Jezusa na
krzyżu, a odkrywając tęsknotę za Nim, pozwalamy Mu się kształtować, jednoczyć ze
Sobą, coraz głębiej i mocniej, aż w końcu
"pragnę" staje się naszym wspólnym
wołaniem. Pragnienie, które nie daje się zaspokoić, ale
jest nieustannym drążeniem, trwaniem w Nim, które
wychowuje inne pragnienia nadając im kształt, kierunek,
jasny cel. Jezusowe "pragnę", to Jego wołanie o twoją,
człowieku, miłość!
Niewiele mi da "zauważanie" Boga w morzu, górach,
drzewach, lesie, czy nawet w drugim, najbliższym mi
człowieku, jeśli nie pozwolę Mu wypowiedzieć pośrodku
mnie samego "Jestem". Jest ono trwałe, wierne, i powołuje
mnie do życia; uzdalnia, aby odpowiedzieć mu "jestem",
które będzie echem Jego miłości. A to z kolei jest istotą
chrześcijaństwa - mieć nadzieję na to, że życie Jezusa jak
najpełniej objawi się w moim.
Aby zacząć wychodzić z kryjówki, trzeba sobie uświa-

domić bardzo głęboko fakt, że naszej godności nikt ani nic
nie jest w stanie nam odebrać.
"Człowiek w kryjówce wierzy, że gdy tylko pokaże ludziom to, kim jest, gdy odsłoni swoje "dno", ludzie rzucą
się na niego, by go wyszydzić. W tej niewierze w ludzi
leży jego tragedia. Idzie więc o to, aby człowiek przełamał
swą niewiarę. Bo prawda wypowiedziana o sobie jest
zawsze czymś wielkim, niezależnie od tego, czy jest to
prawda o ludzkiej cnocie, czy winie. Kto się przyznaje, ten
wchodzi pod opiekę prawdy. Prawda chroni lepiej od
wszelkiej kryjówki. Ludzie z kryjówek znają wiele prawd
o ludziach, ale jedna im się wymknęła: nie widzą, że uznanie
w sobie swojej prawdy, nawet tej najsmutniejszej, i przedstawienie jej drugiemu
uruchamia w drugim niezwykłą siłę - siłę
przebaczeń. Tylko w obliczu kłamcy ma się
ochotę zabić. Tylko w obliczu człowieka
"z prawdy" ma się ochotę kochać."
Doświadczenie drugiego, nie jako mojego
wroga, ale jako człowieka gotowego poznać
mnie i przyjąć, sprawia, że "ściany kryjówki
rozpływają się w otwartej przestrzeni nadziei.
Nadzieja, której jedyną troską było bronić,
dojrzewa do nadziei, której troską jest tworzyć.
Tak więc, istnieją dwa podstawowe warunki
wyzwolenia człowieka z jego lęku: drugi człowiek i otwarcie
na prawdę. Chodzi o ten gest serca i rozumu, dzięki któremu
człowiek wymyka się samej zasadzie przeciwieństwa,
będącej dotąd podstawowym czynnikiem organizującym
jego przestrzeń obcowania z innymi. Polega to po prostu
na tym, że się drugim pozwala być. Następuje coś
w rodzaju "wyrównania przestrzeni". Znikają sceny teatru,
ławy oskarżonych, piedestały oskarżycieli, nadzieja rodzi
nową wspólnotę. Więzią podstawową w tej wspólnocie
nie jest więź panowania, lecz więź powiernictwa nadziei.
Każdy mijający mnie człowiek jest tym, komu mogę
powierzyć część swej nadziei, a zarazem tym, który może
część swej nadziei powierzyć w moje ręce."
Magda Szczerkowska

ADWENT - CZY CZEKASZ NA PRZYJŚCIE PANA?
Rozpoczynający się dziś Adwent jest w tradycyjnej
"szkolnej" definicji nazywany czasem radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana. Jednak zarazem
towarzyszą nam fioletowe szaty liturgiczne - symbol
pokuty, podczas Mszy opuszcza się hymn "Chwała na
wysokości", a także praktykuje zwyczaj nieozdabiania
ołtarza kwiatami. Zatem jest to okres radosny czy pokutny?
Skąd rozbieżności? Żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba
sięgnąć do historii. Pierwsze wzmianki o Adwencie
w liturgii rzymskiej pojawiły się dopiero w wieku VI, czyli
dość późno (samo Boże Narodzenie było już świętowane
co najmniej 200 lat wcześniej). Zaczątkiem tego okresu
były obchody tzw. "suchych dni" czy "suchego tygodnia",
kiedy to Kościół raz na kwartał przeżywał tydzień
specjalnych rekolekcji i modlitwy. W przeżywaniu "suchego
tygodnia" były co prawda dwa dni postne, ale generalnie
akcent padał na radosne przygotowanie.
Tradycja pokuty i umartwienia została z kolei przejęta
z Galii (teren dzisiejszej Francji), gdzie już w IV wieku
obchodzono trzytygodniowy Adwent, rozciągnięty później
na 40 dni. Rozpoczynano go 11 listopada, we wspomnienie
św. Marcina z Tours, a kończono go nie Bożym
Narodzeniem, lecz Uroczystością Objawienia Pańskiego
(6 stycznia). Ów Adwent stał się w swoim charakterze

bardzo zbliżony do Wielkiego Postu. Ostatecznie w Rzymie
od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (590-604 r.)
ustalono czas trwania Adwentu na cztery tygodnie. Ta
długość przetrwała do czasów obecnych, z tym, że mówiąc
ściślej Adwent to cztery niedziele i następujące po nich
tygodnie aż do pierwszych Nieszporów Uroczystości
Narodzenia Pańskiego (czyli do popołudnia/wieczora
24. grudnia). W tym roku okres ten będzie najkrótszy
i potrwa tylko 3 pełne tygodnie i jeden dzień.
Adwent możemy podzielić na dwie części: pierwsza (do
16 grudnia), tematycznie dotyczy powtórnego przyjścia

Chrystusa na końcu czasów, druga zaś (od 17 grudnia),
jest bezpośrednim przygotowaniem do Narodzenia Bożego
Syna, czyli tego przyjścia, które już nastąpiło w historii.
Różnicę widać przede wszystkim w czytaniach liturgicznych, ale też oba tematy zazębiają się podczas całego
Adwentu. Warto zadać sobie przy tym dwa pytania: Czy
wierzymy, że Bóg jest obecny wśród nas? A także: Czy
rzeczywiście i szczerze czekamy na Jego powtórne przyjście, czyli po prostu - na koniec świata? (a jeśli nie, to
dlaczego?). Przyjście Chrystusa w tych dwóch wymiarach
powinno być dla chrześcijanina faktem radosnym. Radość
nie może jednak przysłaniać czuwania. Jak bowiem mówił
sam Jezus: "Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie
były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka; jak
potrzask". Mimo, iż Adwent nie jest już okresem pokutnym,
pewna forma ascezy i czujności wydaje się wskazana.
Oprócz przygotowania duchowego, wówczas po prostu
Święta smakują lepiej ;)
Warto wspomnieć o jeszcze jednej, typowo polskiej,
tradycji, jaką są Roraty - Msza wotywna ku czci Matki
Bożej. Msze roratnie pojawiły się na ziemiach polskich już
w XII/XIII w. Na początku były odprawiane u Cystersów
na Śląsku, a w XIV wieku już w całej Polsce. Największą
popularność zyskały Roraty w XVI wieku. Szczególnie
uroczyście były one obchodzone w katedrze na Wawelu,
gdzie przedstawiciele wszystkich stanów - od króla do
chłopów - kolejno zapalali jedną ze świec siedmioramiennego świecznika, mówiąc przy tym: "Jestem gotowy
na sąd Boski". Zresztą, ze względu na specjalny przywilej,
w tej katedrze kiedyś odprawiano Roraty codziennie przez
cały rok!
To właśnie Maryja - obok proroków Starego Testamentu
i Jana Chrzciciela jest jedną z głównych postaci Adwentu.
Razem z Nią czuwamy, oczekując na przyjście Pana. To
od Niej możemy się uczyć zachowywania i strzeżenia
Bożego Słowa, jak najcenniejszego skarbu (oczywiście,
żeby potem się nim dzielić i przepowiadać Boga jak Jan
Chrzciciel). Warto też wspomnieć, że zawsze w Adwencie
przypada jedno z najważniejszych świąt maryjnych - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia).
W ten dzień wspominamy szczególnie to, że Pan Bóg
obdarza łaskami ludzi bez żadnej zasługi z ich strony. Kościół wierzy bowiem, że Maryja została ustrzeżona od
grzechu pierworodnego ze względu na przyszłe zasługi
Chrystusa, a nie ze względu na swoje dobre życie.
Na podst.: Porosło K., Katecheza przed Adwentem; Damian Zelewski
katolik.pl;niedziela.pl

Godzina Łaski dla świata - 8 grudnia, godzina 12.00
Z dniem 8 grudnia, wiąże się objawienie, które miało miejsce przed 60 laty we Włoszech. W latach 1947-76 pielęgniarka
Pierina Gilli doświadczała objawień Maryi w miejscowości Montichiari-Fontanelle. Podczas piątego objawienia,
22 listopada 1947 r., Matka Boża powiedziała, że 8 grudnia w samo południe, zjawi się w kościele i będzie to Godzina
Łaski wyjaśniając: "Godzina Łaski będzie wydarzeniem wielkich i licznych nawróceń. Dusze zatwardziałe
i zimne jak ten marmur zostaną poruszone łaską Bożą i staną się znów wierne i miłujące Boga". Powiedziała
też: "Życzę sobie, aby każdego roku, 8 grudnia w południe, obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.

INTENCJE MSZALNE
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Poniedziałek, 4 grudnia - Świętej Barbary; 7.30+ Maria i Marian Kowalscy; 17.00 + Eufemia, Zygmunt
Brzoskowscy
Wtorek, 5 grudnia; 7.30 - o światło Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Barbary; 17.00 - za kapłana
z apostolatu Margaretek, ks. Dariusza
Środa, 6 grudnia - Świętego Mikołaja; 7.30 + Halina i Władysław Lidzbarscy; 17.00 + Lidia Królik m-c po pogrzebie
Czwartek, 7 grudnia - Świętego Ambrożego - 1. Czwartek m-ca; 7.30 - wolna intencja; 17.00 - wolna intencja
Piątek, 8 grudnia - Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny; 7.30 + Wanda Delke w 29. rocznicę
śmierci; 12.00 - wolna intencja; 17.00 + Stanisław Lemanowicz w 23. rocznicę śmierci
Sobota, 9 grudnia; 7.30 - dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla syna Ryszarda
i jego rodziny; 18.00 + Janina Machnik w m-c po śmierci
Niedziela, 10 grudnia - 2. Niedziela Adwentu; 8.00 + mama Teofila, ojciec Julian, siostra Helena, szwagier Eugeniusz,
Marianna i Wacław; 10.00 + rodzice: Franciszka i Bolesław Synak; 12.00 + Antoni, +z rodziny; 18.30 + Danuta,
Joanna, Józef

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła jeszcze raz okazja do nabycia cegiełek na renowację organów w naszym kościele.
Serdecznie dziękujemy grupie "Wieczernik" za wspólnotowe nabycie cegiełki i wszystkim Wam za wszelkie ofiary na
ten cel.
2. W przedsionku u ministrantów można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, rozprowadzane przez
"Caritas" w cenie 6 zł - mała i 16 zł - duża.
3. Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się dzisiaj w naszym kościele. O godz. 18.30 Msza Święta,
a o 19.30 modlitwa uwielbienia. Serdecznie zapraszamy.
4. Roraty, czyli Msza św. adwentowa ku czci NMP, od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W te dni nie będzie
Eucharystii o godz. 18.00. W soboty natomiast wieczorna Msza św., która jest odprawiana już z liturgii niedzielnej,
o godz. 18.00. W poniedziałek i piątek po roratach zapraszamy dzieci do domu parafialnego na ciepłe kakao.
5. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza młodzież pracującą oraz dorosłych na spotkanie modlitewne we wtorek o 19.00.
6. W I czwartek miesiąca po roratach adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona Nieszporami z adwentowym
hymnem światła “Lucenarium” o godz. 18.40.
7. W piątek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze święte o 7.30 oraz 17.00. O godz. 12.00
zapraszamy na Godzinę Łaski. Rozpoczniemy od Mszy świętej, a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu
w ciszy do godz. 13.00. Więcej o Godzinie Łaski na str. 3.
8. Organizujemy w naszej parafii oddział Caritasu. Zachęcamy do włączenia się w to charytatywne dzieło i zapraszamy
na spotkanie organizacyjne w piątek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
9. Kolejne spotkanie Oazy Dzieci Bożych w piątek o godz. 18.00 (po roratach) w domu parafialnym. Serdecznie
zapraszamy na to spotkanie dzieci klas I - V.
10. Diecezjalny Dzień Wspólnoty Oazy Dzieci Bożych odbędzie się w naszym kościele w najbliższą sobotę, 9 grudnia.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.30 w domu parafialnym i potrwa ok. 3 godzin. Serdecznie zapraszamy na to wielkie
wydarzenie wszystkie dzieci naszej parafii, również rodziców.
11. Organizujemy 10-dniową pielgrzymkę do Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji w dn. 27.04. - 06.05.2018 r.
W programie: 3 dni w Medjugorje; Mostar - miasto stanowiące enklawę orientu w środku Europy; Dubrovnik
- perła Adriatyku; Vepric zwane „Chorwackim Lourdes”; Split - stare miasto, antyczny pałac cesarza Dioklecjana,
ratusz miejski, malowniczy port; Trogir - średniowieczne miasto otoczone średniowiecznymi murami; Plitvickie
Jeziora - teren na którym znajduje się 16 turkusowych jezior położonych tarasowo na długości 7 km i połączonych ze
sobą 92 wodospadami; Maria Bistrica - Sanktuarium Maryjne zw. „Chorwacka Częstochową”; Neum – bośniacki
kurort nad Adriatykiem. Koszt: 1890 zł + 55 euro na wstępy. Dodatkowe informacje i zapisy u ks. Jana.
12. Pan kościelny oraz przedstawiciele Rady Duszpasterskiej i grupy "Semper Fidelis" rozpoczną w poniedziałek
roznoszenie, poświęconego dzisiaj, opłatka na stół wigilijny. Będą oni jedynymi osobami upoważnionymi do tego
w naszej parafii.
13. Przedstawiciele Rady Parafialnej w przyszłą niedzielę będą zbierać do puszek ofiary na przedświąteczne wsparcie
uboższych starszych osób z naszej parafii. Gdybyśmy potrzebowali takiej pomocy lub widzieli kogoś potrzebującego
w sąsiedztwie, to prosimy o zgłoszenie. Przy św. Antonim będzie wystawiony kosz, do którego można przynosić
produkty żywnościowe.
14. Organizujemy w domu parafialnym Wigilię dla osób samotnych, nie mających z kim spędzić wieczoru wigilijnego.
Serdecznie zachęcamy takie osoby do zgłaszania się do kapłanów. Gdybyśmy znali takie osoby, to również prosimy
o kontakt. Niech nie będzie nikogo, kto w ten wieczór będzie sam.
15. Księgarnia "Nowa Ewangelizacja" będzie rozprowadzać książki o tematyce religijnej w przyszłą niedzielę
w przedsionku kościoła.

