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ŚWIĄTECZNY KIERMASZ DOBROCZYNNY 

Koniec jest tuż-tuż

Stwierdzenie, że żyjemy w czasach ostatecznych, może 
brzmieć dość dramatycznie. Jakkolwiek ono brzmi, jest 
jednak teologiczną prawdą, która mówi nam o tym, że 
w Jezusie z Nazaretu wypełniły się wszystkie pro-
rockie zapowiedzi dotyczące oczekiwanego Mesjasza. 
Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, jest dla nas nie tylko 
wypełnieniem starotestamentalnych obietnic, lecz 
Obietnicą samą w sobie i Dowodem darmowej 
zbawczej miłości Boga. 
Wraz z przyjściem Jezusa na świat bezsensownymi 
stały się starania ludzi, by zdobyć upragnione wieczne 
szczęście, bo oto Bóg daje nam je w darze! Jezus 
złożył na krzyżu „raz na zawsze jedną ofiarę za 
grzechy” (Hbr 10,12). Śmiesznym powinno się stać dla 
nas pragnienie, na którym możemy samych siebie 
niejednokrotnie przyłapać – zapracuję sobie na życie 
wieczne: zrobię to czy tamto i będę godzien zasiąść 
w Królestwie Bożym. 
Zbawienie to dar, który otrzymają ludzie oczekujący, 
ludzie adwentu, ludzie świadomi bliskości końca 
świata. I znów należy z mocą podkreślić, że nie chodzi 
o katastroficzną panikę czy lęk przed zagładą, ale 
o świadomość przemijalności tego, co jest tu i teraz. 
Przemijalności i sakramentalności. Od momentu 
Wcielenia cała ziemska rzeczywistość stała się bowiem 

dla człowieka jednym wielkim eschatologicznym 
znakiem. By ten znak odczytać potrzeba wiary i wska-
zówek, które daje Pismo Święte. 
„A od drzewa figowego uczcie się przez podobień-
s two” (Mk 13 ,28) . 
Próbując odnaleźć znaki 
czasów, nie szukajmy 
znaków zakazu czy na-
kazu, ale raczej kierun-
kowskazów i znaków 
informacyjnych. Pró-
bując je odczytać i zin-
terpretować, nie po-
legajmy jedynie na 
odniesieniach do tego, 
co ludzkie czy ziemskie, 
ale na Bożej miłości, 
która przerasta wszelkie 
nasze wyobrażenia. Kluczem do odnalezienia 
i właściwego odczytania Bożych znaków jest bowiem 
Miłosierdzie. Chrześcijanin nie jest kimś, kto 
wypatruje końca świata, gdyż „o dniu owym lub 
godzinie nikt nie wie” (Mk 13,32), lecz wyczekuje 
końca nienawiści i ostatecznego tryumfu Boga-
Miłości.                                              

ks. Mateusz Tarczyński

Wspólnota Charytatywna św. Ojca Pio prosi o pomoc w przygotowaniu Świątecznego Kiermaszu 
Dobroczynnego, który odbędzie się w niedzielę, 16 grudnia. Jak co roku chcemy przekazać na tę akcję 
własnoręcznie upieczone i przygotowane pierniczki oraz różne świąteczne ozdoby. Dlatego prosimy 
naszych Parafian: odszukajcie przepis, zróbcie zakupy potrzebnych produktów, poproście bliskich o pomoc 
i do dzieła! Upieczone pierniki proszę przynosić do zakrystii. Najlepiej dostarczyć je w kartonowych 
pudełkach. Nasze wypieki zbieramy do 9 grudnia, aby pięknie je przyozdobić i opakować tak, by były 
gotowe na Świąteczny Kiermasz. Nie czekajcie do ostatniej chwili, bo piernik im starszy tym lepszy! Dochód 
z Kiermaszu przeznaczony będzie na świąteczną pomoc ubogim z naszej parafii. 



Biedak zawołał, a Pan go usłyszał – orędzie na Światowy Dzień Ubogich - fragmenty

”Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał” (Ps 34,7). 
Te słowa Psalmisty stają się też naszymi wtedy, gdy 
stykamy się z różnymi formami cierpienia i mar-
ginalizacji, doświadczanymi przez wielu braci i sióstr, 
których zazwyczaj określamy ogólnym terminem 
„ubodzy”. Piszącemu te słowa Psalmiście nie jest obca 
ta sytuacja, wręcz przeciwnie, doświadcza on ubóstwa 
bezpośrednio, a jednak przekształca je w pieśń 
uwielbienia i dziękczynienia Panu. Psalm ten również 
dziś nam pozwala zanurzyć się w różne formy 
ubóstwa, zrozumieć kim są prawdziwi ubodzy, na 
których mamy zwrócić wzrok, by usłyszeć ich 
wołanie i rozeznać ich potrzeby. 
Słowa te mówią nam przede wszystkim o tym, że Pan 
wysłuchuje ubogich, wołających do Niego i jest dobry 
wobec tych, którzy z sercem rozdartym przez smutek, 
samotność i wykluczenie w Nim szukają schronienia. 
Pan wysłuchuje wszystkich poniżonych, pozbawio-
nych godności, którzy pomimo tego, co ich spotkało, 
mają siłę do zwrócenia wzroku ku górze, aby 
otrzymać światło i pocieszenie. Wysłuchuje On 
prześladowanych w imię fałszywej sprawiedliwości, 
uciskanych przez politykę niezgodną z zasadami i zas-
traszonych przez przemoc; mimo to świadomych, że 
w Bogu mają swojego Zbawiciela. To, co wyłania się 
z tej modlitwy, to przede wszystkim poczucie 
powierzenia się i zaufania Ojcu, który wysłuchuje 
i przyjmuje. Dzięki tym słowom możemy głębiej 
zrozumieć błogosławieństwo wypowiedziane przez 
Jezusa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3). 
Pomimo tego wyjątkowego i pod wieloma względami 
niezasłużonego oraz niemożliwego do pełnego 
wyrażenia doświadczenia, wyczuwa się pragnienie 
podzielenia się nim z innymi, przede wszystkim 
z tymi, którzy tak, jak Psalmista, są biedni, odrzuceni 
i zmarginalizowani. W rzeczywistości nikt nie może 
czuć się wyłączony z miłości Ojca, szczególnie 
w świecie, który bogactwo czyni pierwszym celem 
i zamyka osoby na innych (…). 
Jest wiele inicjatyw, które codziennie podejmuje 
wspólnota chrześcijańska, aby okazać bliskość i ulgę 
w wielu formach ubóstwa, które widzimy. Często 
współpraca z innymi organizacjami, które działają 
niekoniecznie z pobudek wiary, ale ze względu na 
ludzką solidarność, może przynieść pomoc, której 
sami nie bylibyśmy w stanie osiągnąć. Świadomość, 
że w niezmierzonym świecie ubóstwa nawet nasz 
wkład jest ograniczony, słaby i niewystarczający, 
prowadzi do wyciągnięcia ręki do innych, aby 
wzajemna współpraca mogła skuteczniej osiągnąć cel. 
Jesteśmy umotywowani wiarą i przykazaniem miłości, 
ale uznajemy inne formy pomocy i solidarności, które 

po części stawiają przed sobą te same cele; pod 
warunkiem że nie zaniedbujemy tego, co jest 
właściwe nam, to znaczy doprowadzić wszystkich do 
Boga i do świętości. Dialog z innymi doświadcze-
niami i pokora gotowości naszej współpracy, bez 
jakichkolwiek uprzedzeń, jest adekwatną i w pełni 
ewangeliczną odpowiedzią, jakiej możemy udzielić. 
W pomocy ubogim nie chodzi o odegranie pewnej 
roli, by uzyskać pierwszeństwo działania, ale to, 
byśmy mogli pokornie przyznać, że to Duch Święty 
sugeruje gesty, które są znakiem odpowiedzi i bli-
skości Boga. Kiedy znajdujemy okazję, aby zbliżyć 
się do ubogich, musimy zdać sobie sprawę z tego, że 
pierwszeństwo należy do Niego, gdyż to On otworzył 
nasze oczy i nasze serce na nawrócenie. Ubodzy nie 
potrzebują osób, które działają aby zadowolić 
najpierw siebie. Ubodzy potrzebują miłości, która 
potrafi się ukryć i zapomnieć o wyrządzonym dobru. 
Prawdziwym pierwszym planem działania jest Pan 
oraz ubodzy. Ten, kto oddaje się na służbę, jest 
narzędziem w ręku Boga, aby ukazać Jego obecność 
i Jego zbawienie. Wspomina o tym św. Paweł pisząc 
do chrześcijan w Koryncie, którzy rywalizowali ze 
sobą pod względem charyzmatów, szukając tych 
najbardziej prestiżowych: „Nie może więc oko 
powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo 
głowa nogom: «Nie potrzebuję was».” (1 Kor 12, 21). 
Apostoł czyni ważną uwagę podkreślając, że członki 
ciała, które wydają się słabsze, są właśnie najbardziej 
potrzebne (zob. w. 22); „a te, które uważamy za mało 
godne szacunku, tym większym obdarzamy 
poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się 
troszczymy o przy-
z w o i t o ś ć w s t y -
dliwych członków 
ciała, a te, które nie 
należą do wsty-
dliwych, tego nie 
potrzebują.”. Dając 
podstawowe nau-
c z a n i e o c h a -
ryzmatach, Paweł 
poucza wspólnotę 
t a k ż e o e w a n -
gelicznej postawie wobec jej najsłabszych i naj-
bardziej potrzebujących członków. Z dala od uczucia 
pogardy i litości wobec nich; uczniowie Chrystusa są 
powołani raczej, aby okazać im szacunek, dać im 
pierwszeństwo w przekonaniu, że są oni znakiem 
prawdziwej obecności Jezusa wśród nas. „Wszystko, 
co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili”. (Mt 25,40). 
Dzięki temu zrozumiałym staje się, jak odległy jest 



KĄCIK NAJMŁODSZYCH

ŚWIĘTA CECYLIA - PATRONKA MUZYKI KOŚCIELNEJ

W czwartek, 22 listopada, obchodzimy liturgiczne 
wspomnienie Świętej Cecylii, którą kojarzymy ze 
śpiewem i kościelną muzyką. Żyła w III wieku 
w Rzymie. Jako piękna i młoda dziewczyna, 
postanowiła oddać swoje serce Panu Jezusowi. Jednak 
jej rodzice mieli wobec niej inne plany. Chcieli, aby 
poślubiła poganina - Waleriana. Dzień przed ślubem 
wyznała przyszłemu mężowi, komu chce być wierna 
i kto jest jej największą miłością. On uszanował 
pragnienie Cecylii, aby żyć w czystości i poświęcić 
życie Bogu. Na dodatek jej mąż sam przyjął wiarę 
chrześcijańską. Niedługo później w Rzymie wybuchło 
prześladowanie, a Cecylia i jej mąż zostali skazani na 
śmierć. Legenda głosi, że żołnierze będąc pod 
wrażeniem jej urody, prosili, aby wyrzekła się wiary 
chrześcijańskiej. Cecylia miała wtedy odpowiedzieć: 
"Umrzeć nie znaczy stracić swej młodości, lecz 
zamienić jej na lepszą. Jest to tak, jakby oddać błoto, 
a otrzymać w zamian złoto. Mój Pan oddaje stokroć 
więcej niż mu się ofiaruje". Cecylia zginęła okrutną 
śmiercią męczeńską. Została pochowana w rzymskich 
katakumbach, a w XI wieku znaleziono jej ciało, które 
zachowało się w nienaruszonym stanie. Przeniesiono je 
do rzymskiej bazyliki wybudowanej na Zatybrzu, która 
została nazwana jej imieniem. 
 Dlaczego jest nazywana patronką muzyki kościelnej? 
Pewnie trudno znaleźć gdziekolwiek satysfakcjonujące 

uzasadnienie. Odpowiadając na to pytanie porównuje 
się między innymi jej życie, pełne harmonii, do pieśni 
śpiewanej na cześć Boga. Jednym z argumentów jest 
także znaleziona w opisie jej męczeństwa informacja, 
że gdy na weselu grały instrumenty muzyczne, to ona 
w sercu śpiewała hymny poświęcone Bogu. Możliwe 
jest również, że sama grała na jakimś instrumencie. Tak 
też Cecylia jest ukazywana w dziełach malarskich. 
Towarzyszą jej organy, harfa czy lutnia, czasami 
również jest przedstawiana w otoczeniu aniołów.   

Warto na koniec wspomnieć, że w Bazylice św. Cecylii 
w Rzymie znajduje się słynna rzeźba włoskiego artysty 
Stefano Maderno (1570-1636) ukazująca Świętą 
w chwili znalezienia jej relikwii. Zmarła Cecylia jest 
przedstawiona w pozycji leżącej, w białej szacie, z za-
wiązanymi rękami i oczami. Leży na boku, a na jej szyi 
jest widoczny ślad po podciętym gardle. Prawą rękę ma 
przygotowaną jakby do błogosławieństwa. Rzeźba ma 
emocjonalny wyraz i sprawia wrażenie tajemniczości, 
dlatego zwiedzając bazylikę, nie sposób przejść obok 
niej obojętnie.  

Barbara Majkowska 
(na postawie źródeł internetowych) 

nasz styl życia od stylu życia świata, który chwali, 
postępuje i naśladuje tych, którzy mają władzę i bo-
gactwo, jednocześnie marginalizując ubogich i uważa 
ich za odpadki i coś wstydliwego. Słowa Apostoła są 
zaproszeniem, by wypełnić ewangeliczne wezwanie do 
solidarności ze słabszymi i mniej obdarzonymi 

członkami ciała Chrystusowego: „Tak więc, gdy cierpi 
jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; 
podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest 
poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Tak 
samo w Liście do Rzymian napomina nas: „Weselcie 
się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy 

cd. na str 4.
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INTENCJE MSZALNE

płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie 
gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co 
pokorne (12,15-16). Takie jest powołanie ucznia 
Chrystusa; ideał, do którego musimy nieustannie dążyć, 
aby coraz bardziej asymilować w nas „dążenia Jezusa 
Chrystusa” (Flp 2, 5) (…). 
Zapraszam braci Biskupów, Kapłanów a w szczegól-
ności Diakonów, na których nałożono ręce dla służby 
ubogim (por. Dz 6,1-7), zapraszam Osoby konsekro-
wane oraz Świeckich, którzy w parafiach, stowa-
rzyszeniach oraz ruchach dają konkretną odpowiedź 

Kościoła na wołanie ubogich, aby przeżyli w ten 
Światowy Dzień Ubogich jako uprzywilejowany 
moment nowej ewangelizacji. Ubodzy nas ewangeli-
zują, pomagając nam odkrywać każdego dnia piękno 
Ewangelii. Nie przegapmy tej okazji do bycia 
łaskawymi. Poczujmy się wszyscy w tym dniu 
dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce 
do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze 
spotkanie, które umacnia wiarę, urzeczywistnia miłość 
i umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na 
drodze do Pana, który przychodzi. 

Papież Franciszek

Poniedziałek, 19 listopada - bł. Salomei;  7.30 + Jadwiga, Paweł, Henryk i Herbert Szczodrowscy oraz 
Magdalena, Paweł i Bogumił Zielińscy; 18.00 + Andrzej Będźmierowski

Wtorek, 20 listopada - św. Rafała Kalinowskiego; 7.30 + Andrzej Będźmierowski; 

18.00 + Helena i Franciszek

Środa, 21 listopada - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny; 7.30 + Andrzej Będźmierowski 
18.00 + żona Helena Glaubitt, mama Helena, Kurt, Jakub Glaubitt, Stanisław, Władysława, Jan Rokita

Czwartek, 22 listopada - św. Cecylii; 7.30	+ Zygmunt Młyńczak oraz rodzice z obu stron 
18.00 + Andrzej Będźmierowski

Piątek, 23 listopada; 7.30 + Andrzej Będźmierowski; 18.00 + Kazimierz Śliwa w 3. rocznicę śmierci 
Sobota, 24 listopada - św. męczenników Andrzeja i Towarzyszy; 7.30	+ mąż Stanisław Włodarczyk 

w 12. rocznicę śmierci; 18.00	+ Andrzej Będźmierowski

Niedziela, 25 listopada - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; 8.00	+ rodzice Franciszka i Bolesław 
Synak; 10.00 + Jan, Wanda i Robert; 12.00 + Ryszard w 4. rocznicę śmierci, Irena i Danuta Żurawscy; 
18.30 + Andrzej Będźmierowski - Msza Święta gregoriańska

1. Serdecznie zapraszamy po Mszy Świętej do parafialnej kawiarenki na pyszne ciasto i kawę lub herbatę. 
2. Spotkanie dzieci komunijnych we wtorek o godz. 17.00 w salce parafialnej.  
3. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza młodzież pracującą oraz dorosłych na spotkanie modlitewne we 
wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. 
4. Grupa charytatywna zaprasza osoby potrzebujące pomocy do zgłaszania się w czasie dyżuru w środę od 
17.00 do 18.00 w biurze parafialnym. 
5. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 18.00. 
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po wieczornej Mszy świętej. Zakończenie 
Nieszporami o godz. 19.15. 
7. Spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Ucho Igielne” w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele. 
8. Kurs „Nowe Życie” w najbliższy weekend w naszej parafii. Zachęcamy do wzięcia udziału i zapisywania 
się w zakrystii. 
9. Wspólnota „Kobieta jest BOSKA” zaprasza na konferencję „Kobieta, żona, matka”, która odbędzie się 
w Oliwie w najbliższą sobotę. Szczegóły na plakacie. 
10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po 
porannej Mszy Świętej. 
Zmarł nasz parafianin Józef Nieckarz, l. 86, zam. przy ul. Reja. Polećmy go miłosiernemu Bogu: 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… 


