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Pierwsze czytanie: Iz 40,1-5.9-11; Drugie czytanie: 2 P 3,8-14; Ewangelia: Mk 1,1-8.

ŚWIATŁO SŁOWA

Tydzień temu w naszej Gazetce mogliśmy przeczytać
o Akademii Przyszłości jako jednej z form wolontariatu,
której celem jest pomoc dzieciom, odbudowanie ich wiary
w siebie i nauka radzenia sobie z życiowymi problemami.
Dzisiaj przyjrzymy się inicjatywie skierowanej do osób star-
szych, a mianowicie Stowarzyszeniu Aktywny Senior.
 Chociaż głównym terenem jego działalności jest
województwo mazowieckie, to wśród osób zaangażowa-
nych są te pochodzące z Gdańska, Poznania czy Szczecina.
Celem tej Organizacji jest zwiększenie aktywności osób
starszych w swoich lokalnych środowiskach. Wyko-
rzystywane są do tego różne płaszczyzny działalności,
między innymi kulturowa, turystyczna, artystyczna,
naukowa. Poprzez włączenie się w to Stowarzyszenie
można rozwijać swoje talenty, pasje, ale także dzielić się
nimi z innymi. Organizacja zachęca do aktywnego
spędzania wolnego czasu poprzez wykorzystywanie
umiejętności, życiowego doświadczenia osób zaan-
gażowanych. Mottem Stowarzyszenia są słowa: "Ciesz
się życiem razem z nami!". Przypominają o tym, że nigdy
nie jest za późno, aby czerpać z życia pełnymi garściami,

ks. Krystian Wilczyński

 Przypatrując się dzisiejszemu Słowu możemy wyznaczyć
pewną linię spotkania człowieka z Bogiem. Ruch po tej
linii przebiega w dwóch kierunkach: zstępującym od Boga
i wstępującym od człowieka.
 Pierwsze czytanie zwiastuje dobrą nowinę. Pan zsyła
polecenie o radosnym głoszeniu końca poddania
Jerozolimy. W symbolu miasta widzimy nie tylko naród
z jego historią, ale także każdego z nas. To Bóg pierwszy
zapowiada dobrą nowinę i nakazuje podnosić doliny,
a obniżać wzniesienia - to jest właśnie równanie ścieżek
przed Panem, to przygotowywanie miejsca dla naszego
Boga.
 Dobra nowina zstępuje od Boga na ziemię, a my odpo-
wiadamy z ziemi wstępując modlitwą do Boga. Odpowiedź
ta, to konkretne prace widziane w obrazie dolin i gór.
Dolinami są nasze upadki i wzajemne osądy, to momenty,
w których czujemy się zdołowani. Zaś wzniesienia, góry
i pagórki, to momenty pychy, niesłusznego wywyższania
się nad innych, fałszywej pokory. Dobra nowina jest
pewnością przyjścia Pana. Adwent jest czasem U-poko-
rzenia, czyli zrównania stanów przygnębienia i pychy; jest
czasem stanięcia na równinie, gdzie nic nie przysłania
horyzontu, zza którego wschodzi Słońce Sprawiedliwości
- Jezus Chrystus.

 Święty Piotr przypomina, że dzień Pana jest blisko i że
cierpliwość Boga jest korzystna dla nas, żebyśmy mogli
się przygotować na spotkanie z Nim. A przyjdzie w takiej
kolejności: zapłata przed Nim, a z Nim Jego nagroda.
Zapłata, to sąd nad grzechem i śmiercią; nagroda to życie
wieczne. Sprawiedliwość sędziego, a po niej łagodność
pasterza niosącego owce, gromadzącego je pewnym
ramieniem i ostrożnie prowadzącego te karmiące.
 Ewangelia zbiera te i inne tematy w misji Jana
Chrzciciela. On jest głosem zapowiadającym Słowo.
Słowo potrzebuje głosu, żeby wybrzmieć. Głos ucichnie,
|a Słowo zostanie. Tym sposobem Ojciec objawia Syna
-Słowo, przez Jana-Głos. Kiedy Syn zostanie objawiony
Jan zniknie, wybrzmi. Słowo, które było u Boga zostanie
w sercu odbiorców. W ten sposób Głos jest sługą Słowa.
Jan ma podniesione doliny (zna swoją wartość) i wyrów-
nane pagórki i góry ("Ja nie jestem godny, aby schylić się
i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów").
 Bóg mówi z góry, a my odpowiadajmy z dołu. Niech Dobra
Nowina wypowiedziana do nas, po "wyrównaniu" naszych
serc, będzie przez nas zauważona i przyjęta.
"Zwiastuję Wam dobrą nowinę: oto wasz Bóg i Zbawca
nadchodzi"! Alleluja!

STOWARZYSZENIE AKTYWNY SENIOR

spełniać niespełnione marzenia, czy aktywnie poznawać
świat. Jest to bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy
spędzają większość czasu samotnie w domu.
 Poza uczestnikami, do zaangażowania się w tę akcję,
niezbędni są oczywiście wolontariusze. Mogą być nimi
przede wszystkim seniorzy, ale w ramach integracji mię-
dzypokoleniowej mile widziana jest również młodzież. Tak
naprawdę potrzebni są wszyscy ci, którzy dysponują



 W ubiegłą niedzielę rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny
- rok B, a zarazem rok II.  Wyjaśnienie tych oznaczeń
będzie jednocześnie znakomitą okazją, żeby przypomnieć
najważniejsze kwestie związane z liturgią mszalną. W tym
artykule skupimy się na Liturgii słowa.
 Ta część Mszy świętej rozpoczyna się po kolekcie. Nazwa
"kolekta" wielu osobom kojarzy się ze zbiórką ofiar na
tacę (co też jest prawidłowe),  ale w tym przypadku ma
zupełnie inne znaczenie. Jest to modlitwa - śpiewana lub
mówiona - którą kapłan rozpoczyna od wezwania
"Módlmy się", a następnie w imieniu ludu zanosi prośby
do Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym. W naszej
parafii odmawia się ją w niedziele i uroczystości przy
siedzeniach, a w dni powszednie przy ambonie. Warto się
wsłuchać w treść tej modlitwy, aby na końcu świadomie
potwierdzić jej treść swoim "Amen" i przejść do Liturgii
słowa.
 Czytania na potrzeby Mszy świętej pochodzą z księgi
zwanej Lekcjonarzem mszalnym. Właściwie jest to
7 tomów zawierających czytania na poszczególne okresy
liturgiczne, na Msze o świętych, a także Msze wotywne
i obrzędowe. Lekcjonarz zawiera wszystkie czytania,
w tym Ewangelie. Jednak dla tych ostatnich istnieje
również odrębna księga - zwana Ewangeliarzem - która
jest z reguły większa i bogato zdobiona. Używana
przeważnie podczas uroczystości ma podkreślić rangę
Ewangelii jako czytania najważniejszego, opowiadającego
bezpośrednio o zbawczym dziele Syna Bożego. Ewangelia
jest szczytem Liturgii słowa i do niej zmierzają wcześniejsze
czytania. W dni powszednie czyta się przed Ewangelią
jedno czytanie, a w niedziele i uroczystości - dwa. To
jednak nie jedyna różnica. Zupełnie inne są bowiem zasady
doboru czytań "niedzielno-świątecznych" i "powszednich".
I tak, czytania niedzielne (łącznie z Ewangelią) układane
są w cyklu trzyletnim, to znaczy, że np. w obecną,
2. Niedzielę Adwentu, taki sam zestaw czytań powtarza
się co trzy lata. Kolejne lata są oznaczane literą: A, B i C.
Jest z tym związany fakt, że w roku A czytane są przede
wszystkim fragmenty z Ewangelii wg św. Mateusza,
w roku B - Ewangelii św. Marka, a w roku C - Ewangelii
św. Łukasza. Te trzy Ewangelie, zwane synoptycznymi
są do siebie dość zbliżone, często opisują te same
wydarzenia. Dlatego w danym roku skupiamy się na
czytaniu Dobrej Nowiny z perspektywy jednego

chęciami i wolnym czasem. Jeżeli ktoś nie może
zaangażować się czynnie w działalność tego Stowa-
rzyszenia, to może go wspomóc także materialnie, na
przykład kupując maskotkę "Skrzata Helpika". Pluszak jest
szyty ręcznie z wielką starannością i zaangażowaniem
przez panie Seniorki w Szwalni Seniora. Jego wykonanie
jest także doskonałą okazją do wykorzystania swoich
zdolności manualnych. Nazwa maskotki pochodzi od
angielskiego słowa "help", co znaczy "pomagać". Jak
wspominają organizatorzy akcji: "Kupując naszego Helpika

zapraszasz dobro do swojego domu, a tym samym wspie-
rasz ogromne dzieło, które wspólnie chcemy zrealizować.
Środki ze sprzedaży w całości przeznaczamy na doraźną
pomoc Seniorom oraz budowę Domu Seniora, w którym
zamieszają osoby starsze, by spędzać jesień swojego życia
nie w samotności i zapomnieniu, a we wspólnocie radosnych
i szczęśliwych ludzi".
   Więcej informacji na temat Stowarzyszenia Aktywny
Senior można znaleźć na stronie internetowej:
fundacjaas.org.pl Barbara Majkowska

ADWENT Z LITURGIĄ: SŁOWO

z Ewangelistów. Warto dodać, że w roku A, B i C różni się
nie tylko Ewangelia, ale również dwa pozostałe czytania.
Pierwsze czytanie zazwyczaj pochodzi ze Starego Tes-
tamentu i jest powiązane tematycznie z Ewangelią. Nie
zawsze związek ten musi się wydawać oczywisty na
pierwszy rzut oka, ale oba teksty się dopełniają i wzajemnie
tłumaczą. Stąd też warto przed Mszą świętą zapoznać się
z czytaniami. Wówczas, wiedząc o czym będzie
Ewangelia, będziemy mogli lepiej zrozumieć tekst pier-
wszego czytania.
 Drugie czytanie pochodzi z Nowego Testamentu
i przeważnie jest fragmentem jednego z Listów
apostolskich. Nie musi być powiązane z pozostałymi,
zależnie od okresu liturgicznego. W niedziele zwykłe czyta
się np. listy apostolskie w sposób "półciągły". Oznacza to,
że dany list jest czytany fragmentami przez kilka kolejnych
niedziel.
 W dni powszednie natomiast zasadniczo również czyta
się te same czytania co roku, z tym że w okresie zwykłym
czytanie przed Ewangelią powtarza się co drugi rok (stąd
rozróżniamy rok I i rok II).  Jeśli przypada wspomnienie
jakiegoś świętego, niekiedy Lekcjonarz przewiduje czytania
własne, które opowiadają o danym świętym lub nawiązują
do jego życiorysu, duchowości itd.
 Pewne księgi Pisma Świętego są też tradycyjnie związane
z niektórymi okresami liturgicznymi - np. Księga Izajasza
z Adwentem, Pierwszy List św. Jana - z Okresem Bożego
Narodzenia czy Dzieje Apostolskie - z Okresem Wielka-
nocnym.
Oczywiście ze względów duszpasterskich w wersji czytań



w lekcjonarzu opuszcza się niektóre wersety lub nawet
większe fragmenty oryginalnej wersji ksiąg. Podobnie do
śpiewu są przystosowywane psalmy, które rozdzielają
czytania.
 Po czytaniach następuje homilia oraz (w niedziele
i uroczystości) wyznanie wiary. Potem odmawia się
modlitwę powszechną, która powinna się składać Damian Zelewski

z ok. 6 wezwań, z reguły rozpoczynając od próśb za Kościół
(papieża, biskupów, kapłanów), poprzez różne grupy osób
będące w potrzebie, skończywszy na modlitwie "za nas
samych", czyli za uczestników Mszy świętej. Po posu-
mowaniu modlitwy powszechnej rozpoczyna się Liturgia
eucharystyczna, ale o niej już w przyszłym tygodniu.

Na podst. Wprowadzenia do Lekcjonarza mszalnego

 Można by pomyśleć, że Jezus jest naiwny. Przecież wie
doskonale, że z tych dziesięciu trędowatych, których
uzdrowi, tylko jeden wróci, by Mu za to podziękować.
 Pozostali zapomną o Nim, gdy tylko choroba odpuści.
Szybko uleci im z pamięci, jak bardzo cierpieli z powodu
trądu. Jak bardzo byli ograniczeni i zniewoleni przez tę
dolegliwość. Jak bardzo pragnęli być oczyszczeni. Nad-
zwyczaj szybko o tym zapomną.
 I za jakiś czas nie będą już myśleć, że w ogóle mają za
co być Jezusowi wdzięczni. Trąd całkowicie wykluczał
chorego ze wspólnoty, umieszczał go poza marginesem.
Ale… była też druga strona medalu. Trędowaty nie miał
żadnych obowiązków, nie ponosił za nic odpowiedzialności,
nie musiał pracować, podejmować trudnych decyzji, być
konsekwentny, odpowiadać za swoje czyny. Kiedy zaś
choroba mijała, należało wrócić do rzeczywistości, która
– być może wyidealizowana w cierpieniu – szybko
okazywała się niespodziewanie szara i trudna do
udźwignięcia.
 Można sobie wyobrazić, jak oczyszczeni trędowaci
zaczynają mówić w duszy: No i po co On mnie uzdrawiał?
Czy nie lepiej mi było w chorobie? Jakoś żyłem z dnia na

Pielgrzymka do Bosni i Hercegowiny oraz Chorwacji

27 kwietnia – 6 maja 2018 r. (10 dni)
W programie:
- 3 dni w Medjugorje;
- Mostar - miasto stanowiące enklawę orientu w środku Europy; stary
kamienny most z 1566 r., nad rzeką Neretwą, łączy obie części miasta:
muzułmańską  i chrześcijańską;
- Dubrovnik - perła Adriatyku, miasto wciągnięte na listę Światowych
dziedzictw kultury UNESCO; spacer wzdłuż murów miejskich, katedra
z XII w., pałace Rektorów i Sponza, studnia Onofrio;
- Vepric zwane „Chorwackim Lourdes”;
- Split -  stare miasto, antyczny pałac cesarza  Dioklecjana,  ratusz miejski,
malowniczy port;
- Trogir -  średniowieczne miasto otoczone średniowiecznymi murami;
- Plitvickie Jeziora - teren porośnięty przez buki, jodły, świerki i klony,
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.

A gdy szli, zostali oczyszczeni. (Łk 17, 14)

dzień i specjalnie nie musiałem się o nic troszczyć. A teraz?
I szemrają przeciwko Jezusowi, tak, jak kiedyś szemrali
przeciwko Bogu Izraelici na pustyni, że niepotrzebnie
wyprowadzał ich z Egiptu, gdzie mieli pod dostatkiem
jedzenia.
 A Pan jest jakby naiwny. Ciągle, niestrudzenie wyzwala
człowieka: z Egiptu, z trądu, z najróżniejszych zniewoleń,
wiedząc doskonale, że w dziewięciu na dziesięć przy-
padków usłyszy zażalenie.
 Wolność, którą otrzymujemy od Jezusa, to bardzo trudny
dar. Bez Jego pomocy nie będziemy w stanie jej udźwignąć.
Szybko popadniemy w kolejne zniewolenie, może jeszcze
gorsze od poprzedniego. Wolność to przecież decydowanie,
dokonywanie wyboru, działanie, ponoszenie odpowie-
dzialności. I też cierpienie, bo życie nie składa się z samych
wzlotów. Od czasu do czasu trzeba walnąć o ziemię.
 I dlatego tak bardzo potrzebna jest wiara. Nie tylko do
uzdrowienia z jednej choroby, ale do ocalenia całego życia.
Wiara, że skoro raz Jezus mnie wyzwolił, to też i nie zostawi
mnie w tej wolości samego. I pamięć też jest bardzo ważna:
by nie idealizować przeszłości, by samemu nie rezygno-
wać z odzyskanej wolności, by się nie poddawać



INTENCJE MSZALNE www.matkakosciolagd.pl

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Poniedziałek, 11 grudnia; 7.30 + Anna i Alfons Gołuńscy; 17.00 + Zofia Walczak w m-c po śmierci
Wtorek, 12 grudnia; 7.30 - wolna intencja; 17.00 + Eugenia i Andrzej
Środa, 13 grudnia - Świętej Łucji; 7.30 - wolna intencja; 17.00 - wolna intencja
Czwartek, 14 grudnia - Świętego Jana od Krzyża; 7.30 - wolna intencja; 17.00 + Helena Rogal, Piotr
Piątek, 15 grudnia; 7.30 - wolna intencja; 17.00 + rodzice: Anna i Czesław Zarzeccy
Sobota, 16 grudnia; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Jerzy Gasch w m-c po śmierci
Niedziela, 17 grudnia - 3. Niedziela Adwentu; 8.00 + Kasia Bogdan i jej rodzice; 10.00 + Halina Hajduk, Tadeusz
i Sławomir; 12.00 + Gunter, rodzice i rodzeństwo; 18.30 + Teresa Sadowska w m-c po pogrzebie

w trudnościach.
Dobrze jest zaczynać każdy dzień jak ten Samarytanin,
jedyny z dziesięciu, od podziękowania Jezusowi za uzdro-
wienie. Po to, by przez resztę dnia mieć świadomość,

że On jest obok, że nie zostawi. Że, nawet kiedy wydaje
się, że jest bardzo trudno, to na pewno nie jest beznadziejnie,
że jeszcze wróci radość, że wszystko prowadzi do dobrego.
Że On wie, co robi. Dla mnie. Joanna Czech

 Zapraszamy na III DOBROCZYNNY BAZAR ŚWIĄTECZNY w czasie którego będzie można kupić
bożonarodzeniowe ozdoby, słodkie pierniczki i inne upominki wykonane przez naszych Parafian. Bazar
odbędzie się w niedzielę, 17 grudnia po Mszach świętych przed kościołem. Dochód z bazaru zasili działalność
duszpasterstwa dzieci i młodzieży.

III Dobroczynny Bazar Świąteczny

1. Dzisiaj przypada coroczny Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Jego celem jest duchowe
i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Ofiary na ten cel
można złożyć do skrzynki przy św. Antonim.
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. Przedstawiciele rady duszpasterskiej zbierają dzisiaj 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 jest wystawiony kosz, do którego można przynosić produkty żywnościowe.
4. Księgarnia "Nowa Ewangelizacja" rozprowadza dzisiaj w przedsionku kościoła książki o tematyce religijnej.
5. 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. Zachęcamy do przychodzenia na roraty z lampionami. W poniedziałek i piątek po roratach zapraszamy
dzieci do domu parafialnego na ciepłe kakao.
6. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza młodzież pracującą oraz dorosłych na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
7. Pan kościelny, przedstawiciele Rady Duszpasterskiej, grupy "Semper Fidelis" oraz lektorzy, będą w najbliższych
dniach kontynuować roznoszenie opłatka na stół wigilijny. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane z tej okazji. Będą
przeznaczone na działania remontowe, duszpasterskie oraz charytatywne w naszej parafii. Wszystkich roznoszących
opłatki zapraszamy na spotkanie podsumowujące w środę o godz. 18.00 na plebanii.
8. W czwartek po roratach adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona Nieszporami z adwentowym hymnem
światła Lucenarium o godz. 18.40.
9. Rozpoczynamy spotkania opłatkowe wspólnot parafialnych: Żywy Różaniec w czwartek o godz. 18.00; Rada
Duszpasterska i Ekonomiczna, Semper Fidelis, szafarze w piątek o godz. 18.00; Chórek dziewczęcy, Lektorzy i Ministranci
(wraz z rodzicami) w sobotę o godz. 16.00.
10. 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.
11. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w piątek o godz. 18.00.
13. Organizujemy 10-dniową pielgrzymkę do Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji (z 3-dniowym pobytem
w Medjugorie) w dn. 27.04. - 06.05.2018 r. Szczegóły na str. 3. Zapisy u kapłanów.
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. Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na cele remontowo-inwestycyjne.
16. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy św.


