
Pan Jezus codziennie oddaje mnie Ojcu. 

Będę patrzył w oczy Pana i słuchał z uwagą 

każdego Jego słowa. Pomyślę, że chce mnie 

przygotować na swoje ostateczne przyj-

ście. On mówi mi, że o dniu Jego przyjścia 

nie wie nikt, tylko Ojciec. Przyjdzie wtedy, 

kiedy nikt nie będzie się tego domyślał, 

kiedy ludzie będą zajęci swoimi obowiąz-

kami, kiedy będą się najmniej tego spo-

dziewali. Pomyślę o moich codziennych 

obowiązkach, o tych, które najbardziej 

mnie angażują, absorbują. Wyobrażę sobie 

siebie w rozmaitych zajęciach i sytuacjach 

typowych dla mojej codzienności. Uświa-

domię sobie, że w czasie jednej z takich 

zwykłych okoliczności może nadejść ko-

niec. Czy naprawdę w to wierzę? Każda 

chwila mojego życia może być tą wybraną 

przez Boga na Jego ostateczne przyjście. 

Jakie uczucia budzą się we mnie, kiedy  

o tym myślę? Powiem o nich Jezusowi. 

Czy są takie sytuacje i zajęcia w moim ży-

ciu, w których czuję, że oddalam się od  

Jezusa? Spróbuję je wymienić i szczerze 

powiedzieć o nich. Oddam je Panu, pro-

sząc, aby mnie od nich wyzwolił. Jezus do 

czasu swojego przyjścia pozostawia mi 

dwa polecenia: „Czuwaj i bądź gotowy”. 

Rozpoczyna się Adwent, który może stać 

się dla mnie dobrą okazją do ćwiczenia się 

w tych postawach. Zapytam siebie w jaki 

sposób mogę je realizować? Zaproponuję 

sobie więcej czuwania na modlitwie osobi-

stej. Określę i ustalę konkretny czas, który 

będę ofiarowywał na medytację w ciągu  

tygodnia. W serdecznej modlitwie będę 

powtarzał: Jezu, rozpal we mnie pragnie-
nie czuwania!                 Krzysztof Wons SDS 
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LITURGIA SŁOWA   
Iz 2,1-5; Ps 122; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44 

Ref. psalmu: Idźmy z radością na spotkanie Pana.  
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noe-
go, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem 
jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wy-
dawali 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 wzię-
ty, drugi zostawiony. Dwie 
będą mleć na żarnach: jed-
na będzie wzięta, druga zo-
stawiona. Czuwajcie więc, 
bo nie wiecie, w którym 
dniu Pan wasz przyjdzie.  
A to rozumiejcie: Gdyby 
gospodarz wiedział, o któ-

rej porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie 
pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie 
gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowie-
czy przyjdzie”.  

 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 
Obraz Syjonu, odmalowany przez proroka Izajasza, ma głę-

boki, duchowy wymiar. Oto pojawia się Góra Syjon, jako 
chwalebne i dostojne miejsce, gdzie ludzie z całego świata 
przybywają, by poznać i czcić Jedynego Boga. Jak zrozumieć 
ten fragment? W świetle Nowego Testamentu i historii widać, 
że Górą Świątyni Pańskiej jest Kościół Chrystusowy. Święty 
Hieronim, jeden z Ojców Kościoła, pięknie wyjaśnił ten frag-
ment, że Kościół opiera się na apostołach i prorokach, którzy 
są niczym góry i pagórki. Do Kościoła tego od dwóch tysięcy 



 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

1616 Wskazuje na to Paweł 

Apostoł, gdy mówi: "Mężowie, 

miłujcie żony, bo i Chrystus 

umiłował Kościół i wydał za 

niego samego siebie, aby go 

uświęcić" (Ef 5, 25-26), zaraz 

dodając: "Dlatego opuści czło-

wiek ojca i matkę, a połączy się 

z żoną swoją, i będą dwoje 

jednym ciałem. Tajemnica to 

wielka, a ja mówię: w odniesie-

niu do Chrystusa i do Kościoła" 

(Ef 5, 31-32). 

1617 Całe życie chrześcijańskie 

nosi znamię oblubieńczej miło-

ści Chrystusa do Kościoła. Już 

chrzest jako wejście do Ludu 

Bożego wyraża tajemnicę za-

ślubin. Jest on, jeśli tak można 

powiedzieć, obmyciem wesel-

nym, które poprzedza ucztę 

weselną – Eucharystię. Małżeń-

stwo chrześcijańskie staje się  

z kolei skutecznym znakiem, 

sakramentem przymierza Chry-

stusa i Kościoła. Małżeństwo 

między ochrzczonymi jest 

prawdziwym sakramentem 

Nowego Przymierza, ponieważ 

oznacza łaskę i jej udziela. 

 

 

lat płyną różne narody z całego 
świata. Dlaczego prorok użył ob-
razu płynięcia? W sensie ducho-
wym zwrot ten pokazuje, że ludzie 
nawracający się zrywają z grze-
chem, który jest jak wzburzone 
morze i odradzają się w wodach 
Chrztu świętego. We wspólnocie 
kościelnej jest udzielany pokój, 
czyli pojednanie z Bogiem. Sam 
Pan Jezus w Ewangelii świętego 
Jana mówi: pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam. Ten pokój 
prowadzi do pojednania z ludźmi, 
a to stanowi świadectwo i znak dla 
wszystkich. Naśladowcy Chrystusa 
nie odpłacają złem za zło, ale mi-
łują swoich nieprzyjaciół, czyli 
przekuwają włócznie na lemiesze. 
Zatem chodźmy, postępujmy w 
światłości Pana, czyli żyjmy zgod-
nie z Ewangelią. 

Komentarz do psalmu 
Psalm 122 jest jednym z tak 

zwanych psalmów stopni śpiewa-
nych przez Izraelitów podczas 
pielgrzymek do Jerozolimy. 
Spójrzmy na ten psalm w sposób 
duchowy. Święty Paweł w Liście 
do Galatów pisał: Górne Jeruzalem 
cieszy się wolnością i Ono jest na-
szą Matką. Jerozolima, do której 
pielgrzymujemy, to jest Niebo, 
gdzie będziemy przebywać w bez-
pośredniej bliskości Najwyższego. 
Słowa: Już stoją nasze stopy w 
twoich bramach, Jeruzalem ozna-
czają chrześcijańską nadzieję, któ-
ra sprawia, że możemy podejmo-
wać trudy i znosić cierpienia, bo 
jesteśmy przekonani, że Bóg nas 
poprowadzi tam, gdzie On prze-
bywa. W psalmie tym znajduje się 
ciekawy fragment, mianowicie, że 
w Jerozolimie są ustanowione tro-
ny domu Dawida. Faktycznie,  
w historycznej Jerozolimie, w bra-
mach tego miasta znajdowały się 
pomieszczenia, gdzie przedstawi-
ciele rodu Dawida dokonywali 
przewodów sądowych. Co kryje 
się pod tym obrazem? Pan Jezus 
jest w pełni synem Dawida-Mesja-
szem, natomiast apostołowie, któ-
rzy zostali posłani przez Niego, 
wykonywali sądy w Jego Imieniu. 

Jakie sądy? Sądy Miłosierdzia. 
Głosili Ewangelię i udzielali prze-
baczenia w Imię Jezusa. Trony 
domu Dawida to, zatem, konfesjo-
nały, które stoją we wszystkich ko-
ściołach. Tam Pan Bóg osądza nas 
jako godnych Jego Miłosierdzia. 

Komentarz do drugiego  
czytania 
Dlaczego Adwent powtarza się 

co roku? Abyśmy co roku przeży-
wali tajemnicę Narodzenia Chry-
stusa i byli coraz lepiej przygoto-
wani na spotkanie z Nim. Dlatego 
właśnie Święty Paweł pisał, że: 
noc się posunęła, a przybliżył się 
dzień. Jaka noc? Jaki dzień? Noc 
grzechu i dzień ujrzenia Jezusa 
Chrystusa. Każdy kolejny Adwent 
jest przybliżaniem się do tego 
momentu. Apostoł Narodów mó-
wi, że środkiem tego przygotowa-
nia jest odzianie się w zbroję świa-
tła. Pan Jezus mówił, że On jest 
światłem świata, dlatego zbroja 
światła to jest nikt inny jak sam 
Jezus Chrystus, z którym złączyli-
śmy się na Chrzcie Świętym.  
W innym miejscu Nowego Testa-
mentu, w Pierwszym Liście do Te-
saloniczan, Święty Paweł daje też 
konkretne wskazania, jak ta zbroja 
wygląda: My zaś, którzy do dnia 
należymy, bądźmy trzeźwi przy 
ocenie, wpadłem przeżyciami  
w pancerz wiary i miłości oraz 
hełm nadziei zbawienia. 

Warto przypomnieć, że omawia-
ny tekst odegrał ważną rolę w na-
wróceniu świętego Augustyna. 
Podczas nocnej modlitwy, w 386 
roku, przyszły święty usłyszał głos 
dziecka: bierz i czytaj. Wtedy się-
gnął po Pismo Święte i odnalazł te 
słowa Listu do Rzymian. Łaska 
wstąpiła do jego serca i niedługo 
potem przyjął Chrzest. Poszukaj-
my na ten Adwent fragmentu Bi-
blii, który będzie nam towarzyszył. 

Komentarz do Ewangelii 
Pan Jezus posługuje się przykła-

dem ze Starego Testamentu, aby 
przybliżyć swoim słuchaczom 
prawdę o swojej Paruzji. Mówi, że 
za dni Noego ludzie przeżywali 
swoje życie i niespodziewanie 

spadł na nich potop. Jednakże 
trzeba powiedzieć, że była grupka 
ludzi, którzy spodziewali się go, 
mianowicie Noe, jego żona, trzej 
synowie i ich żony. Oni wiedzieli, 
dzięki objawieniu danemu Noemu, 
że przyjdzie katastrofa, przygoto-
wywali się do niej i dlatego za-
równo oni jak i natura przetrwali. 

Podobnie jest i dzisiaj. My prze-
cież wiemy, że Pan Jezus kiedyś 
przyjdzie. Kiedy? To jest wiadome 
tylko Bogu samemu, dlatego mu-
simy czuwać, aby ten dzień nie 
przyszedł na nas nagle. Co to zna-
czy czuwać? Pan Jezus często  
o tym mówił: Czuwajcie i módlcie 
się, abyście nie ulegli pokusie. 



  

Czuwać to znaczy mieć czyste su-
mienie, spełniać swoje obowiązki  
i modlić się gorliwie. 

Święty Dominik Savio kiedyś zo-
stał zapytany przez świętego Jana 
Bosko, swojego wychowawcę: 
Dominiku, grasz teraz w piłkę,  

a co byś zrobił, gdybyś wiedział, 
że za chwilę przyjdzie Pan Jezus? 
Ten chłopak odpowiedział z nie-
zwykłą szczerością: Grałbym dalej 
w piłkę. Powiedział tak, ponieważ 
miał czyste sumienie i mógł bez 
lęku stanąć przed Panem Jezusem. 

Zatem i my czuwajmy, bo zarówno 
Paruzja jak i dzień naszej śmierci 
przychodzą nagle. 

 

Komentarze zostały przygotowane 
przez ks. Mateusza Oborzyńskiego 

 

Z OKAZJI JUBILEUSZU  
30-LECIA PROBOSTWA KS. WALENTEGO KRÓLAKA 

Czcigodny Księże Proboszczu, z okazji 30-lecia Twojego  
posługiwania w naszej parafii w funkcji proboszcza życzymy, by 
owoce Twojej pracy dla Królestwa Bożego były obfite.  
Czcigodny Księże Walenty, piękna i trudna jest droga Twojego 

posługiwania. Powiedziałeś Bogu „tak”. Zaufałeś bezgranicznie 
Panu, który Ciebie wezwał, poszedłeś za Nim z radością krocząc 
Jego śladami. Dziękujemy Ci za to.  
Jubileusz to czas dziękczynienia za wszelkie łaski, za dobro, za 

wszystko co pozwala wzrastać i Tobie i nam, uświęcać się w 
kapłańskim powołaniu, w jego realizacji, ale także nam,  
w rodzinach naszej parafii. Dziękujemy za Twoją służbę Bogu  
i człowiekowi, za sakramenty nam udzielone, za każdą odpra-
wioną Mszę świętą, za wszystko, co dla dobra naszego oraz tej 
parafii Księże czynisz. Dziękujemy za mądre, pouczające kazania, za liczne gesty życzliwość oraz 
poświęcony czas. Za Twoją troskę. Modlimy się o błogosławieństwo na dalsze lata Twojej posługi. 
Życzymy Ci dobrego zdrowia, siły, wytrwałości oraz otwartych serc Parafian.  
Niech Bóg obdarza Cię swoim Błogosławieństwem, obfitymi łaskami w dalszej posłudze kapła-

ńskiej tutaj. Bóg zapłać za Twoją wspaniałą obecność, za każdy dzień Twojego powołania.              
Parafianie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Z NAUCZANIA BŁ. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
W Kościele nigdy nie jesteśmy samotni. Chrystus zapewnił, że nie zostawi nas sierotami i 

wierny jest swojej obietnicy. Żyje w swoim Kościele i jest jego Tajemnicą. Nawet gdy my o 
Nim zapominamy – On o nas pamięta; gdy my nie wierzymy Mu – On nam wierzy; gdy my 
przestajemy Go miłować – On nadal nas miłuje.  

 

Z DZIENNICZKA ŚWIĘTEJ FAUSTYNY 
Nadchodzi Adwent, pragnę przygotować swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez 

cichość i skupienie ducha, łącząc się z Matką Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę 
cichości, przez którą znalazła upodobanie w oczach Boga samego. Ufam, że przy Jej boku 
wytrwam w tym postanowieniu (Dz 1398).  

 
 
 

O G Ł O S Z E N I A  
1. Dziękujemy za ofiary przeznaczone na Warszawskie Seminarium Duchowne. 
2. Za tydzień, z racji pierwszej niedzieli miesiąca, o godz. 18:00 odbędzie Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
3. Dzisiaj mija 30 lat posługi w tej parafii naszego Księdza Proboszcza Walentego Królaka. Dziękujmy 
Bogu za obecność ks. Walentego, za zaangażowanie, miłość i troskę o naszą wspólnotę. Z okazji 
Jubileuszu w dniu dzisiejszym o godz. 10.00. zostanie odprawiona Msza św. w intencji Jubilata. 
4. Także dziś w ramach obchodów jubileuszu ks. Proboszcza o godz. 16.00 zapraszamy na promocję 
książki „Serce Muranowa. Odzyskane dzieje Kościoła Świętego Augustyna na Nowolipkach” – autorstwa 
Wojciecha Andrzeja Szoty. To pierwsza monografia kościoła w jego 126-letniej historii. Promocja odbędzie 
się w kościele. Uroczystość zostanie wzbogacone przez okolicznościową wystawa, wykład prof. Jana Żaryna, 
odczytaniem przez aktorów fragmentów książki z towarzyszeniem kwartetu muzycznego. Na zakończenie 
spotkania będzie możliwość zakupu książki w promocyjnej cenie 70 zł. i uzyskanie dedykacji autora. 
5. W kościele na stoliku znajdują się „Torby Miłosierdzia”, do których można włożyć produkty z długotrwałą 
datą ważności i przekazać je w kościele przy ołtarzu św. Antoniego lub przynieść do zakrystii. Zebrane 
produkty zostaną przekazane ubogim z terenu naszej parafii.    
6. 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. 
7. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia – zapraszamy na nabożeństwo ku czci Matki 
Bożej Muranwskiej – Akatyst. Nabożeństwo zostanie odprawione po Mszy św. o godz. 18.30.  
8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek 
dodatkowa spowiedź św. od godz. 17:00, w sobotę po Mszy św. o 9:00 zapraszamy na nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi. 
9. Spotkanie Żywego Różańca odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8:30 w dolnej plebanii. 
10. Świece Caritas oraz opłatki są do nabycia w zakrystii. 
11. Kończymy przyjmowanie zgłoszeń osób, które chcą przyjąć księdza w swoich domach w ramach 
kolędy. Zgłoszenia można jeszcze składać do końca listopada w zakrystii, kancelarii parafialnej lub za pomocą 
strony internetowej naszej parafii.  
12. Wspomnienia liturgiczne: w środę – święto św. Andrzeja, Apostoła; w sobotę – wspomnienie  
św. Franciszka Ksawerego, prezbitera.  
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