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 LITURGIA SŁOWA   
Iz 2,1-5; Ps 122; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie  

z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem 

jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do 

arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak 

również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie  

w polu: jeden będzie wzięty, 

drugi zostawiony. Dwie będą 

mleć na żarnach: jedna będzie 

wzięta, druga zostawiona. 

Czuwajcie więc, bo nie wie-

cie, w którym dniu Pan wasz 

przyjdzie. A to rozumiejcie: 

Gdyby gospodarz wiedział,  

o której porze nocy złodziej 

ma przyjść, na pewno by czu-

wał i nie pozwoliłby włamać 

się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się 

nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. – Oto słowo Pańskie.  

 

DZIĘKUJEMY ZA 27 LAT POSŁUGI  
PROSIMY O NASTĘPNE  

 

Dzisiaj mija 27 lat posługi Księdza Proboszcza 
Walentego Królaka w naszej parafii.  
Dziękujmy Bogu za Księdza obecność, zaanga-

żowanie, miłość i troskę o naszą wspólnotę.  
 

Zapraszamy do modlitwy na uroczystą Mszę 
św. dziś o godz. 10.00. 

 

Czy jesteśmy gotowi stanąć 

przed obliczem Chrystusa? 

Stawiając to ważne pytanie,  

liturgia pierwszej niedzieli 

Adwentu wzywa nas do czu-

wania, do odrzucania uczyn-

ków ciemności, do zaparcia 

się siebie. Jednocześnie jed-

nak daje nadzieję, że przyjście 

Pana przyniesie nam nie potę-

pienie i karę, lecz radość, po-

kój i spełnienie wszystkich na-

szych tęsknot. Obyśmy uczest-

nicząc w tej Eucharystii zapra-

gnęli iść z radością na spotka-

nie Pana drogą nawrócenia, 

ufni, że na jej końcu czeka nas 

szczęście, którego zapowie-

dzią jest Boże Narodzenie. 
 

Mira Majdan 



  

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
1250 Dzieci, rodząc się z upa-

dłą i skażoną grzechem pierwo-

rodnym naturą, również po-

trzebują nowego narodzenia  

w chrzcie, aby zostały wyzwo-

lone z mocy ciemności i prze-

niesione do Królestwa wolności 

dzieci Bożych, do którego są 

powołani wszyscy ludzie. Czy-

sta darmowość łaski zbawienia 

jest szczególnie widoczna przy 

chrzcie dzieci. Gdyby Kościół  

i rodzice nie dopuszczali dziec-

ka do chrztu zaraz po urodze-

niu, pozbawialiby je bezcennej 

łaski stania się dzieckiem Bo-

żym. 

1251 Rodzice chrześcijańscy 

powinni uznać, że taka prakty-

ka odpowiada także ich roli 

opiekunów życia, powierzonej 

im przez Boga. 

1252 Praktyka chrztu dzieci od 

niepamiętnych czasów należy 

do tradycji Kościoła; wyraźne 

jej świadectwa pochodzą z II 

wieku. Jest jednak bardzo moż-

liwe, że od początku przepo-

wiadania apostolskiego, gdy ca-

łe "domy" przyjmowały chrzest, 

chrzczono także dzieci. 

1253 Chrzest jest sakramentem 

wiary. Wiara jednak potrzebuje 

wspólnoty wierzących. Każdy 

wierny może wierzyć jedynie w 

wierze Kościoła. Wiara wyma-

gana do chrztu nie jest wiarą 

doskonałą i dojrzałą, ale za-

czątkiem, który ma się rozwi-

jać. Gdy katechumeni lub rodzi-

ce chrzestni słyszą skierowane 

do siebie pytanie: "O co prosi-

cie Kościół Boży?", odpowiada-

ją: "O wiarę!".  

APEL KSIĘDZA PROBOSZCZA  
1. Bardzo potrzebujemy ministrantów, dorosłych, młodzieńców i chłop-
ców. Dorosłych, szczególnie byłych ministrantów zapraszamy do asysty 
liturgicznej, zwłaszcza na msze św. o godz. 10:00. Zapraszamy również 
tych, którzy ministrantami nie byli, ale chcą tę posługę podjąć. Jest to 
ważne przede wszystkim ze względu na piękno liturgii, żeby towarzy-
szyła celebransowi liczna asysta. Prosimy tez młodzieńców i chłopców, 
tych którzy ministrantami byli, a dziś przestali być, jak również nowych 
kandydatów, by podjęli te posługę. Liczę na dobrą odpowiedz ze strony 
wszystkich. 
2. Szczególny apel kieruję do lektorów, których w parafii jest dość duża 
grupa, ale wielu z nich zapomniało o posłudze, jaką powierzył im Ko-
ściół. Potrzebujemy te nowych lektorów. Zapraszamy panów i panie, 
którzy zechcą czytać pismo święte na mszy św., jak również śpiewać 
psalmy. Wiadomość szczególnie ważna dla wszystkich lektorów. W tym 
roku mija 50 lat od pierwszego kursu lektorskiego. Archidiecezja będzie 
obchodziła uroczysty jubileusz w Świątyni Opatrzności na Wilanowie. 
3. Zapraszamy też dziewczęta do grona bielanek, zebrania są w każdy 
piątek o godz. 17:00. 
5. Wiele osób pyta kiedy będzie koronacja Matki Bożej. Przybliżony 
termin – około Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2020 r. 
6. 20 października rozpoczęły się Katechezy Neokatechumenalne. Od-
bywają się one w poniedziałki i czwartki o 19:30. Niech będą dla nas za-
chętą słowa papieża Benedykta XVI: "Dzisiaj nie można być Chrześcija-
nami w pojedynkę, być Chrześcijaninem oznacza stać się członkiem 
wspólnoty, która jest w drodze. Dlatego Kościół musi troszczyć się  
o tworzenie takich wspólnot. Samo środowisko społeczne dzisiaj już nie 
wystarcza, nie istnieje już obecnie coś takiego, jak powszechna atmos-
fera chrześcijańska. Dlatego Chrześcijanie muszą się wzajemnie wspie-
rać. Niezbędne jest odzyskanie Katechumenatu, który umożliwi wier-
nym praktykowanie i odkrywanie rzeczywistości chrześcijańskiej. 
Chrześcijaństwo we wspólnotach jest obecne, jak wydarzenie nowości, 
jest przeżywane przez ludzi, którzy często przychodzą z bardzo daleka, 
jako życiowa szansa, która pozwala żyć także w tym wieku (J. Ratzinger, 
"Sól Ziemi").  
 

ROZPOCZYNAMY ADWENT 
 

Adwent (z łac. adventus - przyj-

ście, przybycie) to okres w roku li-

turgicznym, który rozpoczyna się 

od I Nieszporów niedzieli po so-

bocie XXXIV tygodnia Okresu 

Zwykłego, a kończy przed I Nie-

szporami uroczystości Narodzenia 

Pańskiego w wieczór 24 grudnia. 

Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 

cztery kolejne niedziele przed 25 

grudnia. Stanowi pierwszy okres w 

każdym nowym roku liturgicznym. 

Adwent składa się z dwóch od-

rębnych okresów: 

1. czasu, w którym kierujemy na-

sze serca ku oczekiwaniu powtór-

nego przyjścia Jezusa w chwale na 

końcu czasów (okres od początku 

Adwentu do 16 grudnia włącznie); 

2. czasu bezpośredniego przygo-

towania do uroczystości Narodze-

nia Pańskiego, w której wspomi-

namy pierwsze przyjście Chrystusa 

na ziemię. 

Zwornikiem wszystkich tekstów 

liturgii adwentowej obydwu części 

jest czytanie księgi proroka Izaja-

sza. Czytanie to obrazuje tęsknotę 

za wyczekiwanym Mesjaszem. 

Pierwsze ślady obchodzenia Ad-

wentu spotykamy w IV w. między 



 

 Z NAUCZANIA SŁUGI BOŻEGO   
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO   

 
   Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość  
prowadzi do uczynków dobrych, wówczas  
pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie  
zła, nie jest ani światłością, ani nauką,  
ani prawdą, ani miłością. 
 

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński    

innymi w liturgii galijskiej i hisz-

pańskiej. Z pewnością Adwent nie 

istniał, dopóki nie ustalono stałej 

daty świąt Narodzenia Pańskiego. 

Została ona wyznaczona dopiero w 

II połowie IV wieku. W Hiszpanii 

pierwsze wzmianki o przygotowa-

niu do obchodu Narodzenia Pań-

skiego (choć nie jest ono określane 

mianem Adwentu) pochodzą z ro-

ku 380. Kanon 4 synodu w Sara-

gossie, który odbył się w tym roku, 

poleca wiernym, aby od dnia 17 

grudnia do Epifanii (6 stycznia) 

gorliwie gromadzili się w kościele, 

nie opuszczając ani jednego dnia. 

W tradycji gallikańskiej Adwent 

miał charakter pokutny i ascetycz-

ny (post, abstynencja, skupienie), 

co wspomina św. Hilary (+ 367). 

W V w. biskup Tours, Perpetuus, 

wprowadził w Galii obowiązek po-

stu w poniedziałki, środy i piątki w 

okresie trzech tygodni od dnia św. 

Marcina (11 listopada) do Naro-

dzenia Pańskiego. W Rzymie 

okres przygotowania do Narodze-

nia Pańskiego został wprowadzony 

dopiero w drugiej połowie VI wie-

ku. Adwent miał tu charakter litur-

gicznego przygotowania na rado-

sne święta Narodzenia Pańskiego, 

ze śpiewem Alleluja, Te Deum 

laudamus, z odpowiednim dobo-

rem czytań i formularzy, bez prak-

tyk pokutnych. 

Od czasów św. Grzegorza Wiel-

kiego (590-604) Adwent w Rzy-

mie obejmował już 4 tygodnie. Był 

to czas bezpośredniego, liturgicz-

nego przygotowania na obchód 

pamiątki historycznego przyjścia 

Chrystusa. Na początku IX w. 

Adwent nabiera także charakteru 

eschatologicznego - staje się cza-

sem przygotowania na ostateczne 

przyjście Chrystusa. W wyniku po-

łączenia tradycji gallikańskiej i 

rzymskiej ukształtował się Ad-

went, jaki przeżywamy do dziś - li-

turgicznie rzymski, a ascetycznie 

gallikański (kolor fioletowy, bez 

Gloria). Formę tę rozpowszechnia-

ły klasztory benedyktyńskie i cy-

sterskie. W XIII w. znana ona była 

już w całym Kościele, do czego 

przyczyniły się nowe zakony, 

zwłaszcza franciszkanie. 

Teksty liturgiczne Adwentu uka-

zują postacie Starego i Nowego 

Testamentu, przez których życie i 

działalność Bóg zapowiadał i 

przygotowywał świat na przyjście 

Jego Syna: Maryję, Jana Chrzci-

ciela, Izajasza. Adwent to czas ra-

dosnego oczekiwania na spotkanie 

z Panem i przygotowania się do 

niego przez pokutę i oczyszczenie. 

Dlatego Kościół zachęca do udzia-

łu w rekolekcjach, przystąpienia 

do sakramentu pokuty i pojedna-

nia. Adwent nie jest jednak w sen-

sie ścisłym czasem pokuty, tak jak 

na przykład Wielki Post. 

Jak czytamy w "Ogólnych nor-

mach roku liturgicznego i kalenda-

rza" z 1969 r.: "Adwent ma po-

dwójny charakter. Jest okresem 

przygotowania do uroczystości 

Narodzenia Pańskiego, przez który 

wspominamy pierwsze przyjście 

Syna Bożego do ludzi. Równocze-

śnie jest okresem, w którym przez 

wspomnienie pierwszego przyjścia 

Chrystusa kieruje się dusze ku 

oczekiwaniu Jego powtórnego 

przyjścia na końcu czasów. Z obu 

tych względów Adwent jest okre-

sem pobożnego i radosnego ocze-

kiwania". 

W czasie całego Adwentu, poza 

niedzielami i uroczystością Niepo-

kalanego Poczęcia NMP (8 grud-

nia), odprawiane są Roraty. Ta 

bardzo dawna tradycja jest nadal w 

Polsce kultywowana. Roraty to 

Msze ku czci Najświętszej Maryi 

Panny, odprawiane wczesnym ran-

kiem. Ich nazwa pochodzi od ła-

cińskich słów pieśni często śpie-

wanej na ich początku - Rorate ca-

eli desuper (Spuśćcie rosę, niebio-

sa). W czasie Rorat przy ołtarzu 

znajduje się dodatkowa, ozdobna 

świeca - symbolizuje ona obecność 

Maryi. Eucharystia rozpoczyna się 

przy zgaszonych światłach; zapala-

ją się one dopiero podczas uroczy-

stego hymnu "Chwała na wysoko-

ści Bogu". Jest to jeden z nielicz-

nych przypadków w roku litur-

gicznym, kiedy hymn ten śpiewa 

się każdego dnia (chociaż wyłącz-

nie podczas Rorat). 

Według Abrahama Bzowskiego, 

dominikanina, wybitnego history-

ka Kościoła, początek Rorat w 

Polsce datuje się na XIII wiek. Ich 

odprawianie miał wprowadzić w 

Poznaniu książę Przemysł I Po-

bożny, a w Krakowie, na prośbę 

św. Kingi, Bolesław Wstydliwy. 

Największą popularność i szczyt 

rozwoju Roraty osiągają w XVI 

wieku. Codziennego udziału w tej 

Mszy świętej przestrzegali królo-

wie Zygmunt Stary i Zygmunt Au-

gust, królowa Bona, Anna Jagiel-

lonka i Marysieńka Sobieska. 

Zygmunt I Stary i Anna, jego cór-

ka, starali się o to, aby w kaplicy 

królewskiej na Wawelu Roraty od-

prawiane były nie tylko w czasie 

Adwentu, ale przez cały rok raz na 

tydzień. Na ten cel przeznaczyli 

pewne fundusze i w 1545 roku 

utworzono, przy kaplicy zygmun-

towskiej Wniebowzięcia Najświęt-

szej Maryi, specjalną kapelę śpie-

waczą "rorantystów". 



  

Z odprawianiem Mszy św. rorat-

niej wiąże się zapalanie dodatko-

wej świecy. W dawniejszych cza-

sach przed rozpoczęciem Mszy św. 

do ołtarza podchodził król, niosąc 

pięknie ozdobioną świecę, i sta-

wiał ją na najwyższym lichtarzu na 

środku ołtarza. Podobne świece, 

lecz już nie ozdobione, przynosili 

do ołtarza prymas, senator, zie-

mianin, rycerz, mieszczanin i 

chłop - przedstawiciele ówcze-

snych stanów. Każdy z nich, wrę-

czając świecę celebransowi, od-

powiadał na jego pytanie: "Goto-

wy jesteś na sąd Boży?" - "Gotów 

jestem na sąd Boży". 

Od IX w. dla drugiej części Ad-

wentu charakterystyczne są tzw. 

antyfony O, ponieważ wszystkie 

rozpoczynają się od tej właśnie li-

tery: O Sapientia, O Adonai, O 

Radix Jesse, O Clavis David, O 

Oriens, O Rex gentium, O Emma-

nuel. Tak uszeregował je Amala-

riusz z Metzu (+ 850). Oparte są 

one na obrazach i symbolach bi-

blijnych. Antyfony te w tłumacze-

niu polskim stanowią siedem ko-

lejnych zwrotek dawno śpiewanej 

pieśni "Mądrości, która z ust Bo-

żych wypływasz". Ich treść obra-

zuje tęsknotę Izraelitów za Mesja-

szem. Stosowane były pierwotnie 

jako antyfony do Magnificat w Li-

turgii Godzin. W odnowionej li-

turgii zachowały swoje tradycyjne 

miejsce. Ponadto włączone zostały 

w Mszę świętą jako wersety akla-

macji przed Ewangelią. 

III Niedziela Adwentu jest nazy-

wana Niedzielą Różową lub - z ła-

ciny - Niedzielą GAUDETE. Na-

zwa ta pochodzi od słów antyfony 

na wejście: "Gaudete in Domino", 

czyli "Radujcie się w Panu". Szaty 

liturgiczne mogą być - wyjątkowo 

- koloru różowego, a nie, jak w po-

zostałe niedziele Adwentu, fiole-

towe. Teksty liturgii tej niedzieli 

przepełnione są radością z zapo-

wiadanego przyjścia Chrystusa  

i z odkupienia, jakie przynosi. 

Warto pamiętać, że oprócz Nie-

dzieli Gaudete jest jeszcze tylko 

jedna okazja do używania szat li-

turgicznych koloru różowego - jest 

nią Niedziela Laetare - IV Nie-

dziela Wielkiego Postu. 

 

O G Ł O S Z E N I A 
1. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone z okazji I niedzieli miesiąca na remont naszego kościoła.  

2. Dzisiaj mija 27 lat posługi w tej parafii naszego Księdza Proboszcza  Walentego Królaka. Dziękujmy 

Bogu za jego obecność, zaangażowanie, miłość i troskę o naszą wspólnotę. Zapraszamy do modlitwy na 

uroczystą Mszę św. o godz. 10.00. 

3. Przygotowujemy paczki dla biednych. Prosimy o trwale zapakowaną żywność z długim terminem 

przydatności. Będziemy ją zbierać do koszów ustawionych przy wyjściu z kościoła 8 XII i 15 XII. Wydawanie 

paczek 18 XII od 10.00 do 13.00. Dziękujemy za każdy dar. 

4. Dzisiaj obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Przy wyjściu  

z kościoła można złożyć ofiarę do puszek. 

5. Zapraszamy do adwentowego czuwania i modlitwy. Wspólne Laudesy (modlitwa  Liturgią Godzin) od 

poniedziałku do piątku o godz. 6:00. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6.50. Na Roraty zapraszamy  

z lampionami, w szczególności dzieci. Lampiony są do nabycia w księgarni parafialnej. 

6. Dziś spotkanie koła żywego różańca odbędzie się po mszy o 8.30 w Kaplicy MB. O godz. 18.00 

zapraszamy na nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Także po mszy o 11.30 jest spotkanie 

Rodziców Róż Różańcowych w dolnym kościele. 

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek 

po mszy o godz. 9.00 zapraszamy do modlitwy w intencji kapłanów. W piątek dodatkowa spowiedź od godz. 

17:00, w sobotę po mszy św. o godz. 9:00 zapraszamy na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

8. Organizujemy zimowisko od 16 do 22 lutego 2020 roku w Muszynie. Koszt pobytu wynosi 1,400 złotych. 

Zapisy u ks. Michała i s. Iwony. 

9. Zapraszamy na codzienną modlitwę różańcową po mszy św. o godz. 9:00. W każdą środę nabożeństwo 

do MB Nieustającej Pomocy o godz. 18:00. W każdy poniedziałek, po mszy św. o 9:00 różaniec  

w intencjach wynagradzających.  

10. W naszej księgarni można zakupić prasę katolicką, książki, kartki oraz naturalny - bez konserwantów - 

koncentrat z czarnych porzeczek, z Piwniczki św. Moniki. Dochód ze sprzedaży przeznaczamy na utrzymanie 

gospodarstwa oraz na Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. 

11. Za tydzień, w niedzielę obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 

12. Wspomnienia liturgiczne: we wtorek – wsp. św. Franciszka Ksawerego, kapłana;  

w sobotę – wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. 
 

Konto parafii św. Augustyna: 56 1240 2063 1111 0010 0087 4213 
 
 Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Bóg zapłać!  
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