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ŚWIATŁO SŁOWA

 Tak, to już setne wydanie Tygodnika Parafialnego, który co
niedzielę gości w naszych domach. Dziękuję bardzo całemu
gronu redakcyjnemu oraz wszystkim piszącym artykuły. Dzięki
Wam nasi Czytelnicy mogą zgłębiać tajemnice wiary, poznawać
swoich patronów czy też dowiadywać się o ciekawych ini-
cjatywach. Jestem wdzięczny też i Czytelnikom za cotygodniową
lekturę. Poprzez Was możemy docierać również do chorych,
starszych, którzy nie mogą przyjść na Eucharystię.
Zapraszam do dalszego współtworzenia naszego Tygodnika
i życzę przyjemnej lektury!

ks. Piotr

 Niedziela gaudete to szczyt radości adwentowej. Wscho-
dzące Słońce - Jezus Chrystus stoi już na progu horyzontu.
Welony i zasłony proroctw się odsłaniają, tajemnice stają
się jawne, wiedza dotąd zakryta objawia się w Osobie
Jezusa. Najbardziej wyraża to św. Jan Chrzciciel.
 Nastraja nas to do zmiany życia i postępowania. Apostoł
Paweł w Liście do Tesaloniczan, nazywając dary Ducha,
daje konkretne wytyczne odnośnie zaprowadzenia tych
zmian. Pisze jak używać charyzmatów, czyli darów dla
wspólnoty. Przez chrzest Duch Święty przyjął nas do
charyzmatycznej wspólnoty Kościoła i udziela nam owych
darów do jej ubogacania.
 Pierwszym darem jest radość: "zawsze się radujcie".
"Zawsze" oznacza w każdym czasie i bez względu na
cokolwiek. Radość jest możliwa zawsze, ale tylko jeśli jest
w Panu. Inne podłoże radości, zwłaszcza w obliczu trudów
może prowadzić do smutku i rozpaczy.
 Drugim darem jest nieustanna modlitwa. Zakochany
w Bogu chce ciągle z Nim przebywać i dzielić z Nim każdy
moment swojego życia. Nie chodzi o to, żeby zapomnieć
o całym świecie i tylko się modlić. Pan nie zabiera życia
doczesnego, ale je porządkuje.
 Trzeci dar to umiejętność dziękczynienia. Kiedy
dziękujemy, to już korzystamy z daru Ducha Świętego.
Bóg chce, żebyśmy Mu byli wdzięczni. On ma prawo

wskazywać na siebie i mówić: "Mnie
należy się wdzięczność". Ktokolwiek
inny by tak mówił, jest egoistą i nie ma
w nim prawdy. Osoba dziękująca wie,
że otrzymuje z miłości - że jest ktoś
Dobry, kto nieustannie czyni
niespodzianki.
Z dziękczynieniem wiąże się wypeł-

nianie woli Bożej w Chrystusie. On jest
jedynym Pośrednikiem między Bogiem

a nami. On przynosi z góry miłosierdzie, a wnosi z ziemi
dziękczynienie. Dzieje się to przez Ofiarę dziękczynną
- Eucharystię.

W drugim czytaniu dowiadujemy się, że nie należy
gasić Ducha, który ciągle działa i ciągle nas łączy z Bogiem.
Przejawy takiego łączenia są widoczne w rozmodlonej
wspólnocie. Najbardziej poprzez proroctwo: słowo
umocnienia dla wspólnoty. Często usłyszane słowo staje
się powodem przemiany serca. Po usłyszeniu proroctwa
coś się wewnątrz niego rusza, a czasem nawet przechodzi
tam huragan. To właśnie jest doświadczenie żywego
i skutecznego słowa Bożego. Kryterium boskości takiego
przesłania jest pokój serca. Jeśli go odczuwam, mogę
wobec usłyszanego słowa być jak dziecko powadzone za
rękę. Tak właśnie wszystko należy badać, odnosząc swoje
wnioski do nauki Kościoła, czyniąc to z Jezusem - przez
Jego pryzmat, w Jego obecności.

Są też inne dary, o których pisze Paweł
w rozdziałach 1 Kor 12-14. Szczególnie zwraca uwagę
na dar języków i proroctwo. Proroctwo stawia wyżej niż
dar języków, bo jest ono dla całej wspólnoty. Dar języków
natomiast służy głównie piękniejszej modlitwie
posługującego się nim. Jest taki stan uwielbienia, że słowa
przestają mieć pierwsze miejsce i do głosu dochodzi już
tylko mowa serca. Jest ona niewyrażalna zrozumiałymi
słowami, stąd powstaje tzw. glosolalia. Posługujący się tym
"językiem serca" czuje się błogo, bo nie musi się starać
konkretyzować myśli, ale swobodnie kocha i dźwiękami
ogłasza tę swoją miłość. Czasem ta nietypowa mowa
układa się w melodię, np. pieśni brzmiącej w tle
uwielbienia. Dar ten jest wyznaniem wiary. Trzeba bowiem
być przekonanym, że Tata słucha i że rozumie. Jest to
zrezygnowanie z siebie, z pewnego obrazu siebie zawsze
i koniecznie poukładanego, na rzecz dziecięcej beztroski.
O ten dar potrzeba prosić, czasem Pan udziela go bez



prośby. Nie należy go sobie zazdrościć, ani wyśmiewać
się z jego charakteru. Jest to szczyt uwielbienia. A po takiej
modlitwie nastaje cisza i wtedy, na miarę wiary modlącego
się, działa Pan - udziela swoich darów: poznania, słowa
proroctwa, odwagi, poczucia swojej obecności. Św. Paweł
w centrum swojego tłumaczenia charyzmatów w 1 Kor
umieszcza miłość (Hymn o miłości). Warto posługiwać

sobie tymi darami.
 Módlmy się w radości, dziękczynieniu, z mocą i darami
Ducha Świętego, z mądrością natchnień zbadanych
w Kościele, z dala od zła; a Bóg pokoju całkowicie niech
nas uświęca i przygotuje na przyjście Chrystusa. Nie
martwmy się zbyt wiele: ON tego wszystkiego dokona.

ks. Krystian Wilczyński

 W drugim artykule dotyczącym najważniejszych części
Mszy świętej skupimy się na liturgii eucharystycznej.
Zwróćmy uwagę, że nazwa "Eucharystia" odnosi się często
również do całości Mszy świętej. Już to świadczy
o kluczowym znaczeniu tej części liturgii.
 Z Eucharystią związane są przede wszystkim dwa sko-
jarzenia: ofiary i uczty. Jest to bowiem uobecnienie ofiary,
jaką Jezus złożył za nasze grzechy na krzyżu, a także uczta,
na której Jezus gromadzi nas wokół stołu i karmi swoim
Ciałem i Krwią. Te same dwa skojarzenia związane są
również z "pierwowzorem" Eucharystii jakim była Ostatnia
Wieczerza. To właśnie podczas tej uczty Jezus ustanowił
ofiarę będącą pamiątką Jego Ofiary krzyżowej. W czasach
Starego Testamentu składano w świątyni w ofierze Bogu
m.in. zwierzęta. Takie były przepisy dotyczące kultu, ale
- jak naucza Pismo - człowiek tego typu ofiarami nie był
w stanie sam się zbawić. Potrzebował do tego Boga, który
osobiście się dla niego poświęcił - przyszedł na ten świat
i jako człowiek uśmiercił grzech na krzyżu. To jest właśnie
owa ofiara i w tym bierzemy udział za każdym razem na
nowo, uczestnicząc we Mszy świętej. Pamiętajmy, że to
nie my składamy Bogu ofiarę, ale sam Chrystus ją składa
za nas, a ponieważ jest to Ofiara Syna Bożego, wierzymy,
że jest najdoskonalszą formą oddania Bogu czci.
 Liturgia eucharystyczna jest ułożona zatem w sposób,
który przypomina Ostatnią Wieczerzę. Podczas niej
Chrystus wziął chleb i kielich, dzięki czynił, łamał i dawał
uczniom. Dlatego też na początku przynosi się do ołtarza
dary ofiarne, następnie odmawia dziękczynienie, a w końcu
łamie się chleb i podaje uczniom w ramach obrzędu
Komunii świętej. Po przedstawieniu tego ogólnego sche-
matu przyjrzyjmy się poszczególnym częściom bardziej
szczegółowo.
 Na początku liturgii eucharystycznej przygotowuje się

ADWENT Z LITURGIĄ: EUCHARYSTIA

ołtarz. Należy rozłożyć korporał, czyli białą tkaninę, na
której zostaną złożone dary - w pierwszej kolejności chleb
w postaci hostii i komunikantów umieszczonych zazwyczaj
na patenie (np. w formie płaskiej miseczki na nóżce).
Następnie przynosi się do ołtarza ampułki z winem i z wodą.
Kapłan wlewa do kielicha wino i miesza je z kroplą wody
(co symbolizuje zmieszanie elementu boskiego z ludzkim
a zarazem przywołuje na myśl przebicie boku Chrystusa).
Potem posługujący obmywają kapłanowi ręce na znak
wewnętrznego oczyszczenia.
 Pierwszą z modlitw odmawianych po zakończeniu pieśni
jest modlitwa nad darami ofiarnymi (na każdą niedzielę
i święto jest inna) poprzedzona wezwaniem: "Módlcie się,
aby moją i waszą ofiarę…". Na tym kończy się przygoto-
wanie darów, a drugą z ważnych modlitw jest prefacja
zaczynająca się od słów: "Zaprawdę godne to i spra-
wiedliwe…", również zmienna w zależności od okresu
liturgicznego czy danego święta. W śpiewanej lub mó-
wionej prefacji kapłan składa Bogu dziękczynienie i wy-
chwala Boga za Jego wielkie dzieła. Dla przykładu
w Adwencie w prefacji sławi się pierwsze przyjście
Chrystusa i to, że "ponownie przyjdzie w blasku swej
chwały, aby nam udzielić obiecanych darów". Ta modlitwa
kończy się aklamacją: "Święty, święty, święty". Po tym
następuje modlitwa eucharystyczna. Tu z kolei teksty są
niezmienne w ciągu roku za to kapłan ma do wyboru kilka
wersji, w tym pierwszą, najbardziej uroczystą i najdłuższą
(zwaną Kanonem Rzymskim), a także np. uproszczone
modlitwy na Msze z udziałem dzieci. Podczas modlitwy
eucharystycznej kapłan uprasza moc Bożą, aby dary
złożone na ołtarzu "stały się Ciałem i Krwią naszego Pana,
Jezusa Chrystusa", potem przywołuje ustanowienie
Eucharystii i ukazuje wiernym konsekrowane postaci
eucharystyczne. W kolejnej części celebrans m.in. modli
się wstawienniczo za żywych i umarłych łącząc się z całym
Kościołem w niebie i na ziemi (w tym wymieniając imiona
papieża i biskupa). Modlitwa eucharystyczna kończy się
doksologią, czyli uwielbieniem Boga "przez Chrystusa,
z Chrystusem i w Chrystusie". "Amen" następujące po tej
modlitwie jest jej uroczystym potwierdzeniem ze strony
wiernych. Dlatego też niekiedy jest powtarzane nawet
trzykrotnie. Można je uznać za najważniejsze "Amen"
w całej Mszy Świętej, dlatego też warto je wypowiedzieć
(wyśpiewać) ze świadomością, że w ten sposób włączamy
się w modlitwę wypowiedzianą przez kapłana.
 Po zakończeniu modlitwy eucharystycznej następuje już
bezpośrednie przygotowanie do Komunii świętej poprzez
modlitwę "Ojcze Nasz", prośbę o uwolnienie od mocy zła
i obrzęd pokoju. W tym czasie kapłan przełamuje hostię



 Podczas Adwentu w naszym Tygodniku przedstawiamy
propozycje różnych form wolontariatu. Pisaliśmy już
o Akademii Przyszłości - wspierającej dzieci;
Stowarzyszeniu Aktywny Senior - przypominającym
o tym, że nigdy nie jest za późno na cieszenie się życiem,
natomiast dzisiaj przyjrzymy się Fundacji "Dobrze,
że jesteś" - działającej na
oddziałach szpitalnych. Zo-
stała założona w 2005 roku
we Wrocławiu, jako
odpowiedź na codzienne
problemy Pacjentów zma-
gających się z chorobami
onkologicznymi. Zauwa-
żono jak bardzo uciążliwa
może być wtedy samot-
ność, brak opieki, czy po
prostu nuda. Obecnie Fun-
dacja działa na terenie
sześciu miast w Polsce, a
mianowicie we Wrocławiu,
Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, a także
w Gdańsku. W naszym mieście Fundacja wspiera
Pacjentów z Kliniki Hematologii i Transplantologii
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. W działalność
Fundacji zaangażowani są wolontariusze, którzy podczas
swoich dyżurów niosą pomoc dorosłym chorym. Dają im
przede wszystkim swoją obecność. Rozmawiają, wypo-
życzają książki, emocjonalnie wspierają i pomagają w
codziennych czynnościach, jak na przykład zwykłe zakupy.
To są takie proste gesty, ale mają naprawdę duże znaczenie.
Wolontariusze organizują także święta, seanse filmowe,
różne akcje dla Pacjentów na oddziałach. Wszystko po to,

i wpuszcza jej cząstkę do kielicha z Krwią Chrystusa. To
zmieszanie postaci jest symbolem zmartwychwstania.
Następnie ukazuje Chleb eucharystyczny i słowami "Oto
Baranek Boży…" zaprasza na ucztę. Po przyjęciu Komunii
świętej oczyszcza się naczynia liturgiczne i odmawia

jeszcze jedną modlitwę ("Módlmy się…"), w której kapłan
prosi, aby właśnie odprawiona ofiara przyniosła owoce.
Na tym kończy się liturgia eucharystyczna, po której
następują już tylko obrzędy zakończenia.
Na podst. Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego
oraz T. Sinka, Symbole liturgiczne.

Damian Zelewski

FUNDACJA "DOBRZE, ŻE JESTEŚ"

Barbara Majkowska

aby tę szpitalną rzeczywistość choć trochę rozpromienić.
 Wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od wieku,
kto chce poświęcić innym dwie, trzy godziny ze swojego
tygodnia. Do rozpoczęcia swojej przygody z wolontariatem
trzeba się też dobrze przygotować. Najważniejsze są
oczywiście chęci, motywacja i zaangażowanie. Jednak

pierwszym formalnym kro-
kiem jest rozmowa
rekrutacyjna z koordy-
natorem, następnie bezpłatne
szkolenia z psychologiem,
pielęgniarką i lekarzem.
Niezbędne jest także
wykonanie odpowiednich
badań lekarskich i uzyskania
zaświadczenia od lekarza
o braku przeciwwskazań do
bycia wolontariuszem.
Później koordynator wpro-
wadza na oddział, informuje
o zasadach i przedstawia

Pacjentom. Znakiem rozpoznawczym wolontariusza jest
żółta koszulka z logo Fundacji i oczywiście uśmiech ;)
 Dlaczego warto się w to zaangażować? Każdy odkrywa
swój powód. Oto dwa z nich: "Wolontariat w szpitalu jest
pewnego rodzaju pójściem w głąb - na początku pewnie
niełatwym. Jednak zostawiając kawałek siebie Pacjentom,
zyskujesz znacznie więcej". "Wolontariat to radość bycia
na swoim miejscu. To uczenie się bycia z drugim, które
nie jest wypełnione sobą. To cudowne spotkanie z pięknem
drugiego człowieka".
 Więcej informacji na temat Fundacji "Dobrze, że jesteś"
można znaleźć na stronie internetowej: dobrzezejestes.pl

Cóż jest łatwiej powiedzieć: «Odpuszczają ci się twoje
grzechy», czy powiedzieć: «Wstań i chodź? » (Łk 5,23)
 Pewnie, że Jezusowi byłoby o wiele łatwiej uwolnić
paralityka od choroby, odprawić go i o wszystkim
zapomnieć. Nic by Go to nie kosztowało, miał przecież
w sobie nieskończone zasoby cudotwórczej mocy. Jedno
Jego słowo wystarczyło, by uzdrowić z najcięższej
dolegliwości.
 A jednak Jezus, świadomie i z premedytacją, mówi do
chorego – czyżby nierozważnie: „Odpuszczają ci się twoje
grzechy”. Mimo że wie doskonale, że te słowa zaprowadzą
Go na krzyż i że On, za te odpuszczone grzechy, będzie
w okrutnych męczarniach na nim konał. Taka jest cena

naszych win, które On wszystkie bez wyjątku wykupuje
– własnym życiem.
 A faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli „ze
wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy”
(Łk 5,17), kompletnie niczego nie zrozumieli. Nie dość, że
nie przepuścili do Chrystusa noszy z ciężko chorym
człowiekiem, tak jak kierowcy powinni ustępować drogi
karetce na sygnale, to jeszcze krytykują. W swoim samo-
zadowoleniu nie tylko nie dostrzegają wokół siebie
cierpiących bliźnich, ale jeszcze uważają, że każdy, kto
myśli i postępuje inaczej niż oni, jest bluźniercą. Niczego,
ale to niczego nie rozumieją. Są całkowicie zamknięci
w sobie. Ich serc nie da się tak łatwo otworzyć, jak dachu

ŁATWIEJ
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Joanna Czech

domu, by zrobić przejście dla Jezusowej łaski.
Przyjaciele przez otwór w dachu spuścili łoże z paralitykiem
„w sam środek przed Jezusa” (5,19). Tam właśnie pro-

wadzi nas prawdziwa wiara: w sam środek przed Jezusa.
I tylko tam warto nam być. By móc zrozumieć. I pokochać.

Poniedziałek, 18 grudnia; 7.30 + w czyśćcu; 17.00 + Leokadia Sterniczuk w m-c po śmierci

Wtorek, 19 grudnia; 7.30 - wolna intencja; 17.00 - za kapłana z apostolatu Margaretek ks. Dariusza

o błogosławieństwo, opiekę MB Nieustającej Pomocy, łaski i dary Ducha Świętego oraz zdrowie duchowe i fizyczne

Środa, 20 grudnia; 7.30 - wolna intencja; 17.00 - dziękczynna z prośbą o dalsze łaski

Czwartek, 21 grudnia; 7.30 - wolna intencja; 17.00 + Hieronim w 29. rocznicę śmierci

Piątek, 22 grudnia; 7.30 - w intencji Adama i Darii - o zdrowie, dar macierzyństwa oraz opiekę Świętej Rodziny

17.00 + Maria Cyrankowska; +Teresa Osiej - intencja od pracowników Szkoły Energetycznej

Sobota, 23 grudnia; 7.30 + Małgorzata Wiśniewska; 18.00 + Zofia, Karolina i Jan Głowik; Janina i Bolesław Brzescy

Niedziela, 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia; 8.00 - wolna intencja; 10.00 + Adam; 12.00 + Monika, Jan,

Irena, Jan, Zbigniew, Adam, Natalka;

1. Dzisiaj Kiermasz Świąteczny. Przy wyjściu z kościoła można nabyć pierniczki.

2. W przedsionku u ministrantów można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, rozprowadzane przez

"Caritas".

3. Opłatek można jeszcze nabyć w zakrystii.

4. Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W sobotę wieczorna Msza św. z liturgii niedzielnej o godz. 18.00.

5. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.00.

6. Spotkanie opłatkowe wspólnoty "Wieczernik" we wtorek o godz. 19.00, natomiast wspólnoty młodzieżowej w czwartek

o godz. 19.00.

7. W czwartek po roratach adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona Nieszporami z adwentowym hymnem

światła Lucenarium o godz. 18.40.

8. Dodatkowa okazja do przedświątecznej spowiedzi w czwartek i sobotę w godz. 17.00-19.00.

9. Do ustawiania i strojenia choinek oraz szopki zapraszamy w piątek o godz. 8.00.

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. Z posługą sakramentalną do naszych chorych udamy się w sobotę, 23 grudnia od rana.

12. Przedświąteczna i przedkolędowa zbiórka służby liturgicznej w sobotę o godz. 12.00 w kościele.

13. W przyszłą niedzielę Msze święte o 8.00, 10.00 oraz 12.00. Z racji Wigilii nie będzie wieczornej Eucharystii.

O północy zapraszamy na Pasterkę, którą zaczniemy świętować Boże Narodzenie. Porządek Mszy Świętych w I i II

dzień Świąt jak w każdą niedzielę.

14. Organizujemy Wigilię dla osób samotnych w przyszłą niedzielę, w domu parafialnym, o godz. 18.00. Serdecznie

zachęcamy takie osoby do zgłaszania się do kapłanów.

15. Ks. Proboszcz napisał list do parafian z okazji Kolędy. W najbliższych dniach młodzież dostarczy go do naszych

skrzynek pocztowych. Zachęcamy do lektury i dyskusji podczas wizyty duszpasterskiej.

16. W ramach pomocy Kościołowi na Wschodzie zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 290 zł, natomiast na przedświąteczną

pomoc osobom i rodzinom naszej parafii 1730 zł. Bóg zapłać.

17. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II Róży Różańcowej, ale również członków innych róż oraz osoby

chętne w sobotę o godz. 8.00.

Zmarła Irena Rekowska, l. 86, zam. przy ul. Marynarki Polskiej 142. Polećmy ją miłosiernemu Bogu.


