
Nie wiemy, w którym dniu 
nasz Pan przyjdzie, dlatego 
mamy uważać i czuwać bezu-
stannie... Kiedy czas ten nadej-
dzie, nie mamy spać zajęci 
światem, ale gorliwie zajmować 
się sprawami Królestwa Boże-
go... Pan przyjdzie, Pan nad-
chodzi, Jego przyjście jest pew-
ne, Jego przyjście będzie nagłe  
i potężne... Pan mówi do 
wszystkich: Czuwajcie! Szczę-
śliwi, którzy noszą Chrystusa w 
swoim sercu i zabiegają o Jego 
sprawy. 

Marek Ristau  
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 LITURGIA SŁOWA   
Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7; Ps 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19; 1 Kor 1, 3-9;  

Mk 13, 33-37 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie 

wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowie-
kiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim słu-
gom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu 

przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie 
więc, bo nie wiecie, kiedy pan do-
mu przyjdzie: z wieczora czy o pół-
nocy, czy o pianiu kogutów, czy 
rankiem. By niespodzianie przy-
szedłszy, nie zastał was śpiących. 
Lecz co wam mówię, do wszyst-
kich mówię: Czuwajcie!”.  

– Oto słowo Pańskie. 
 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ 
przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego  
czytania 
Adwentową liturgię słowa rozpo-

czynamy dziś od pięknej, płynącej 
z głębi serca modlitwy – „Ty, Pa-
nie, jesteś naszym Ojcem”. Autor 
natchniony zwraca się do Boga, 
dobrego Ojca, mając świadomość, 
jak kręte są drogi jego i jego naro-
du, jak pełna grzechu, niewierności 
i skomplikowania była ich historia. 

Trzecia część Księgi Izajasza to 
słowo Boże skierowane do Izraeli-
tów, którzy powrócili z niewoli 
babilońskiej i zaczęli odbudowy-
wać zniszczony kraj. Żyli w trud-
nych warunkach, a nade wszystko 

widzieli zburzoną świątynię. I mie-
li świadomość, że przyczyną tego 
stanu rzeczy był ich grzech – od-
wrócenie się od Boga Jedynego, 
który ich wywiódł z Egiptu, ku ob-
cym bożkom, i ku świeckim wład-
com. 

W tej perspektywie Bożego sło-
wa z innym nastawieniem możemy 
dziś odmówić modlitwę "Ojcze 
nasz”. U początku Adwentu wo-
łajmy do dobrego Ojca z głębi na-
szego serca. On zna naszą historię, 
nasze wewnętrzne pogmatwanie,  
i wychodzi nam naprzeciw, pełen 
miłości. Nie zostawia nas samych. 
On "rozdarł niebiosa i zstąpił"  

– wtedy, gdy Jezus Chrystus, od-
wieczny Syn Ojca, stał się czło-
wiekiem. On "rozedrze niebiosa  
i zstąpi” – w naszej szczerej, nie-
raz połączonej ze łzami modlitwie, 
a nade wszystko w naszej adwen-
towej spowiedzi i w Eucharystii. 
Uznajmy dzisiaj, że "my jesteśmy 
gliną, a [Bóg Ojciec] naszym 
Twórcą”. On ma moc, po raz ko-
lejny, właśnie w tym czasie Ad-
wentu, odnowić nasze życie. Czy 
Mu na to pozwolimy? 

 
Komentarz do psalmu 
Powróć, Boże Zastępów, wejrzyj 

z nieba, spójrz i nawiedź tę wino-



 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

1381 "Obecność prawdziwego 
Ciała Chrystusowego i praw-
dziwej Krwi w tym sakramencie 
- jak mówi św. Tomasz - «moż-
na pojąć nie zmysłami, lecz je-
dynie przez wiarę, która opiera 
się na autorytecie Bożym». Stąd 
odnośnie do słów św. Łukasza 
(22, 19): «To jest Ciało moje, 
które za was będzie wydane», 
św. Cyryl mówi: «Nie powąt-
piewaj, czy to prawda, lecz ra-
czej przyjmij z wiarą sliwa 
Zbawiciela, ponieważ On, który 
jest Prawdą nie kłamie»": 
 
Zbliżam się w pokorze  
i niskości swej; 
Wielbię Twój majestat,  
skryty w Hostii tej. 
Tobie dziś w ofierze  
serce daję swe;  
O, utwierdzaj w wierze,  
Jezu, dzieci Twe.  
Mylą się, o Boże,  
w Tobie wzrok i smak;  
Kto się im poddaje,  
temu wiary brak;  
Ja jedynie wierzyć  
Twej nauce chcę,  
Że w postaci Chleba  
utaiłeś się. 

rośl”. Jak bardzo potrzebujemy tej 
łaski odnowy. W dobie ogromnych 
napaści na winorośl Kościoła  
z zewnątrz i z wewnątrz, potrzebu-
jemy jako ludzie ochrzczeni z po-
korą uznać własną grzeszność, i 
prosić dobrego Boga, by dał nam 
łaskę nawrócenia, i by obdarzył 
nas swoim pokojem. 

„Już więcej nie odwrócimy się od 
Ciebie”. Kto z nas może wypowie-
dzieć te słowa i zapewnić Boga, że 
już nigdy się od Niego nie odwró-
ci? Możemy śpiewać te słowa, 
modlić się nimi, tak jak w każdej 
spowiedzi szczerze wyznajemy: 
"za wszystkie grzechy serdecznie 
żałuję, i postanawiam poprawę!”. 
Święty papież Jan Paweł II dodaje 
nam odwagi: "Zaufanie jest prak-
tycznym wyrazem – możliwym i 
potrzebnym – nadprzyrodzonej 
nadziei, która pozwala nam ocze-
kiwać, na mocy Bożych obietnic i 
zasług Chrystusa Zbawiciela, że 
Bóg w swej dobroci udzieli nam 
życia wiecznego oraz łask po-
trzebnych do jego osiągnięcia. Jest 
też aktem szacunku, jaki winniśmy 
okazywać samym sobie, jesteśmy 
bowiem stworzeniami Boga, który 
sprawił, że już z samej natury ma-
my godność wyższą niż całe stwo-
rzenie materialne, wyniósł nas do 
łaski i miłosiernie nas odkupił; za-
ufanie jest też bodźcem do zaanga-
żowania wszystkich sił tam, gdzie 
brak zaufania staje się sceptycy-
zmem i paraliżującą oziębłością” 
(Jan Paweł II, Przesłanie do 
uczestników kursu zorganizowa-
nego przez Penitencjarię Apostol-
ską, "L’Osservatore Romano”, 
wyd. pol., 6/1996, s. 10-22). 

Odwagi! Wystarczy nam Bożej 
łaski! Właśnie ten czas Adwentu 
jest nam dany na nawrócenie. Pa-
nie, "daj nam nowe życie, a bę-
dziemy Cię chwalili”! 

 
Komentarz do drugiego  
czytania 
W słowach świętego Pawła, które 

Kościół daje nam do rozważenia u 
początku Adwentu, warto zwrócić 
uwagę przynajmniej na dwie spra-

wy. Po pierwsze, nasze życie jest 
czuwaniem na przyjście Pana. Ale 
w tym czuwaniu Bóg nieustannie 
nas obdarowuje. Apostoł zapewnia 
nas o tym, że łaska Boża jest wy-
starczająca: "nie doznajecie tedy 
braku żadnej łaski, oczekując ob-
jawienia się Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa”. Bóg jest dobrym Oj-
cem, który nieustannie o nas pa-
mięta. To tak, jakbyśmy mieli Go 
wśród znajomych, i Jego ikonka 
dostępności zawsze świeciła się na 
zielono. Bóg zawsze jest online! 
Zawsze nam błogosławi. Mamy 
wszelkie pomoce ku temu, aby na-
sze życie przeżyć jak najlepiej, aby 
rzeczywiście dzień po dniu wzra-
stać w miłości do Boga. 

Po drugie, jesteśmy powołani do 
wspólnoty z samym Bogiem, do 
współuczestnictwa z Nim. 
,,Wierny jest Bóg, który powołał 
was do współuczestnictwa z Sy-
nem swoim”. Nasz udział we 
wspólnocie z Bogiem zaczął się w 
momencie naszego chrztu. Ale ak-
tualizuje się zawsze wtedy, gdy 
przyjmujemy sakramenty. I każda 
nasza modlitwa jest aktualizacją 
naszego życia we wspólnocie z 
Bogiem. Bóg zawsze jest blisko 
nas, i zaprasza nas do dialogu ze 
sobą. W niezwykle piękny sposób 
mówi o tym słynna Ikona Rublo-
wa, przedstawiająca Trójcę Świętą 
– patrząc na nią, czujemy się jakby 
zaproszeni, włączeni w krąg życia 
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Co 
więcej, skoro jesteśmy powołani 
do "współuczestnictwa z Jezusem 
Chrystusem”, to znaczy, że jako 
ludzie będziemy mieli udział w 
dobrach, które przysługują właśnie 
Synowi Bożemu – czeka na nas 
wieczna radość w Jego królestwie. 
Nasze powołanie chrześcijańskie 
jest naprawdę wielką sprawą! 

 
Komentarz do Ewangelii 
Pan Jezus trzykrotnie w dzisiej-

szej Ewangelii wzywa nas: "Czu-
wajcie!”. 

Być może nieraz szukamy w na-
szej religijności jakiejś formy re-
laksu, odprężenia. Zresztą, prze-

cież pokój – dar Ducha Świętego – 
jest jednym z owoców dobrej mo-
dlitwy. Ale z całą pewnością owo-
cem modlitwy jest także duchowa 
dyspozycyjność, jeszcze większe 
oddanie się Bogu i bliźnim, więk-
sza gorliwość. Ten pokój, który 
daje Duch Święty, jest zatem w ja-
kiś paradoksalny sposób także 
skupieniem. Owocem naszego au-
tentycznego spotkania z Bogiem 
nie jest jakieś rozpłynięcie się w 
idylli, ale właśnie czujność serca. 
Kiedy podczas modlitwy staram 
się z uwagą nasłuchiwać Bożego 



 

słowa, wyczekuję Bożych na-
tchnień, kiedy uważnym sercem 
trwam w ciszy przed żywym Bo-
giem, wówczas także w mojej co-
dzienności jestem wrażliwy na 
głos drugiego człowieka, na jego 
wołanie o pomoc, Wtedy umiem 
wykorzystywać te okazje do miło-
ści, które pojawiają się nieraz nie-
spodziewanie. 

Adwent jest czasem czuwania. 
Papież Benedykt XVI, rozważając 
przed laty dzisiejszą Ewangelię w 

swojej homilii na rozpoczęcie Ad-
wentu, mówił: "Czuwać to iść za 
Panem, wybierać to, co wybrał 
Chrystus, kochać to, co On uko-
chał, upodabniać swoje życie do 
Jego życia; czuwać to przeżywać 
każdą chwilę w cieniu Jego miło-
ści, nie dając się pokonać nieunik-
nionym trudnościom i problemom 
codziennego życia”  

(Homilia z 30.11.2008 r., [na:] 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ben
edykt_xvi/homilie/msza_30112008.html). 

Nie bójmy się w tym czasie stra-
cić więcej czasu dla Boga, na czu-
wanie przed Nim. Nie bójmy się 
częściej uczestniczyć w pełni w 
Eucharystii, rozważać słowa Bo-
żego, przychodzić na adorację 
Najświętszego Sakramentu, na ile 
nam pozwolą nasze obowiązki.  
A wtedy nasze modlitewne czuwa-
nie zaowocuje. 

Komentarze zostały przygotowane 
przez Mateusza Mickiewicza, diakona VI 

roku WMSD w Warszawie 

 

MARYJA W ADWENCIE 
Maryja towarzyszy nam w ad-

wentowym oczekiwaniu na przyj-
ście Pana. Teksty liturgiczne czę-
sto wspominają Matkę Bożą, np. II 
prefacja adwentowa podkreśla, że 
Chrystusa Pana „przepowiadali 
wszyscy Prorocy, Dziewica Matka 
oczekiwała z wielką miłością”. 
Również w tym okresie obchodzi-
my uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, wspominamy Zwiastowanie i 
Nawiedzenie oraz gromadzimy się 
na Mszach świętych roratnich, któ-
re odprawiane są ku Jej czci.  

Ich nazwa pochodzi od pierw-
szych słów łacińskiej antyfony: 
„Rorate caeli desuper...” („Spuść-
cie niebiosa z wysokości...”). W 
większości krajów europejskich 
upowszechniła się praktyka spra-
wowania Mszy roratnich przez 9 
ostatnich dni przed Bożym Naro-
dzeniem. W Niemczech zaś i w 
Polsce zwyczaj ten rozciągnięto na 
cały Adwent. Najstarsze wzmianki 
celebrowania Rorat sięgają XIII 

wieku. Odprawiano je o 
wczesnych godzinach ran-
nych i miały one szczególnie 
uroczysty przebieg. Dziś 
Roraty odprawiane są rów-
nież w godzinach wieczor-
nych.  

W czasie sprawowania 
Mszy św. roratniej przy ołta-
rzu zapala się dodatkową 
świecę (tzw. roratkę), która 
zwykle jest przyozdobiona białą 
lub niebieską wstążką i zielonym 
mirtem lub wiankiem z bukszpanu. 
Symbolizuje ona Maryję jako Ju-
trzenkę sygnalizującą nadchodzący 
wschód Słońca – Jezusa Chrystusa, 
Maryję, która w swoim łonie przy-
nosi światu Chrystusa.  

Od wieków celebrowaniu Rorat 
towarzyszy wyjątkowa atmosfera, 
różniąca się od innych okresów li-
turgicznych. Tę oryginalność two-
rzy już sam nastrój zamyślenia i 
niecodzienny sposób sprawowania 
samej liturgii z zaznaczeniem oso-
by Maryi, która nas prowadzi na 

spotkanie ze swoim Synem. Za-
zwyczaj kościół od początku Mszy 
św. pogrążony jest w mroku, gdyż 
palą się tylko świece ołtarzowe i 
przyniesione przez dzieci lampio-
ny. Dopiero w trakcie hymnu 
„Chwała na wysokości Bogu” włą-
cza się wszystkie światła w świą-
tyni.  

Im bliżej świąt Bożego Narodze-
nia, tym motyw maryjny w liturgii 
jest częściej i głośniej akcentowa-
ny, aż odnajdzie swój pełny wyraz 
w noworocznej uroczystości Bo-
skiego Macierzyństwa Maryi.  

Paweł Kulasiewicz  

 

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE ZA ŚP. KS. PIOTRA PAWLUKIEWICZA  
Zapraszamy na modlitwę za ks. Piotra, w następujących terminach: 

29 listopada godz. 19.45; 30 listopada godz. 8.00;  
1 grudnia godz. 18.30; 2 grudnia godz. 6.50; 3 grudnia godz. 18.30; 4 grudnia godz. 6.50;  
5 grudnia godz. 8.00; 6 grudnia godz. 7.00; 7 grudnia godz. 9.00; 8 grudnia godz. 8.00;  
9 grudnia godz. 6.50; 10 grudnia godz. 18.30; 11 grudnia godz. 9.00; 12 grudnia godz. 8.00;  
13 grudnia godz. 19.45; 14 grudnia godz. 8.00; 15 grudnia godz. 9.00; 16 grudnia godz. 6.50;  
17 grudnia godz. 18.30; 18 grudnia godz. 9.00; 19 grudnia godz. 9.00; 20 grudnia godz. 7.00;  
21 grudnia godz. 6.50. 



 

MODLITWA NA ADWENT 
Panie Jezu Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem. Wołam 

do Ciebie: Jezu, Synu Boga Najwyższego, Ciebie anioł Gabriel 
zwiastował Maryi Dziewicy: przybądź i króluj na wieki nad swoim 
ludem. 

Panie Jezu, Ty jesteś Świętym Boga, Twoją obecnością rozradował 
się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety, daj całemu światu radość 
zbawienia: przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Zbawicielu, anioł objawił Twoje imię Józefowi, mężowi sprawiedliwemu: przybądź i króluj na wieki 
nad swoim ludem. 

Jezu, Światłości świata, Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi: przybądź i króluj na wieki nad 
swoim ludem. 

Jezu, Wschodzie, który nigdy się nie kończysz, Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego  
z wysoka, przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie. 

Amen. 
Święta Maryjo, Matko Boga, w milczeniu i pokoju nosiłaś pod sercem i wydałaś na świat Tego, który 

wszystko dźwiga na Swoich barkach. Bądź naszą Przewodniczą na drodze do Bożego Narodzenia, aby czas, w 
którym będziemy świętować narodziny Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Naszego Zbawiciela, napełnił nasze 
serca radością i Nadzieją. Amen. 

 

O G Ł O S Z E N I A 
1. W związku z aktualnymi przepisami sanitarnymi wszystkim wchodzącym do kościoła, uczestnikom liturgii, 
przypominamy o konieczności zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowywaniu bezpiecznej odległości.  
2. Trwają msze św. gregoriańskie w intencji śp. ks. Piotra Pawlukiewicza. Szczegółowy rozkład mszy znajduje 
się w gazetce parafialnej, gablocie oraz na parafialnej stronie internetowej. 
 
3.  Dzisiaj mija 28 lat posługi w naszej parafii Księdza Proboszcza Walentego Królaka.  
      Dziękujmy Bogu za obecność, zaangażowanie, miłość i troskę ks. Walentego o naszą wspólnotę.  
     Zapraszamy do modlitwy na uroczystą Mszę św. o godz. 10:00. 
 
4.  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. 
5.  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek 
po mszy o 9:00 zapraszamy do modlitwy w intencji kapłanów. W piątek dodatkowa spowiedź św. od godz. 
17:00, w sobotę po mszy św. o 9:00 zapraszamy na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 
6.  W Poniedziałek 30 listopada 11 alumnów przyjmie Święcenia Diakonatu w Archidiecezji Warszawskiej  
z rąk kard. Kazimierza Nycza, w tym Elia Callegarin, który od wielu lat jest związany z naszą parafią oraz bę-
dzie pełnił posługę Diakona w naszej parafii. Otoczmy ich modlitwą w tym ważnym dniu dla nich i Kościoła. 
7.  Spotkanie rodziców pierwszokomunijnych, które miało odbyć się 1 grudnia, w ten wtorek, zostaje odwo-
łane. 
8.  Planowane zimowisko zostaje odwołane ze względu na zakaz organizacji wyjazdów dla dzieci i młodzie-
ży na ferie zimowe. 
9.  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym roku. 
10.  Zapraszamy do naszej księgarni, w której można nabyć prasę katolicką, opłatki, miód oraz naturalny 
koncentrat z czarnej porzeczki.  
11. Wspomnienia liturgiczne: w poniedziałek – święto św. Andrzeja, Apostoła;  
w czwartek – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana. 
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Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Bóg zapłać! 
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