
INTENCJE MSZALNE od 28.11 do 4.12.2022 
PONIEDZIAŁEK, 28.11.2022 
   6.30 1. + Maria BIELA od rodziny BIELÓW z Sułkowic 
 2. + Maria TYLEK od rodziny PUTYRÓW 
 3. + Maria TYLEK od rodziny WOŹNICÓW 
  7.30 + Wanda GAJEWICZ od sąsiadów 
18.30 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 28 
WTOREK, 29.11.2022 
  6.30 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 29 
  7.30 + Maria BIELA od Stanisławy i Tadeusza BIELÓW 
18.30 ++ Czesława Barbara FRAŚ 
Święto św. Andrzeja Apostoła, ŚRODA, 30.11.2022 
  6.30 1.  + Danuta ZINTEL w rocznicę śmierci  
 2. + Maria TYLEK od Władysławy i Augustyna NĘDZA z Włosani 
  7.30 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 30 
18.30 ++ Andrzej, Urszula, Andrzejek 
CZWARTEK, 1.12.2022 
  6.30 1. + Maria i Andrzej PIEKARCZYKOWIE 
 2. + Maria TYLEK od Bogusławy i Janusza GUBAŁÓW z Włosani 
  7.30 + Ewa SKAWA w rocznicę urodzin 
18.30 + Maria w 6. rocznicę śmierci  
PIĄTEK, 2.12.2022 
  6.30 1. ++ wypominani; 2. + Maria TYLEK od Alicji i Józefa MROWCZYKÓW 
  9.00 + Ryszard RYBARSKI w 15. rocznicę śmierci 
17.00 + Maria BIELA od Anny i Wiktora BABUŚKA 
18.30 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
SOBOTA, 3.12.2022 
  6.30 1. dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Piotrusia, Marysi i rodziców 
 2. + Maria TYLEK od Małgorzaty i Krzysztofa GNIADKÓW 
  7.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP od róż różańcowych  
18.30 O błog. Boże i dary Ducha Świętego dla Barbary KOWALCZYK 
2. NIEDZIELA ADWENTU, 4.12.2022 
  7.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo, opiekę MB, św. Józefa i 
Patronki dla Barbary KOWALCZYK 
  9.00 + Władysław w 20. rocznicę śmierci  
10.30 Dziękczynna w 4. rocznicę urodzin dla Gabrieli z prośbą o 
Błogosławieństwo Boże 
12.00 ++ Ewa i Jerzy RADWAŃSCY 
13.15 Za Parafian zwłaszcza ochrzczonych 
17.00 + Anna w 25. rocznicę śmierci 
18.30 + Maria GROBLICKA 
20.00 + Andrzej CICHOCKI w 11. rocznicę śmierci 
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EWANGELIA NA 1. NIEDZIELĘ ADWENTU  /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, aż 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 wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 
A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy 
nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do 
swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 
 
 REFLEKSJA 
 Czas przed Paruzją to ostatnia godzina (por 1 J 2,18) a co za tym idzie, 
noc próby. Niepokoi fakt, iż wierzący czasem pojmuje próbę nocy jako okazję 
do przystosowania, a nie jako wyzwanie do przezwyciężenia. Próbuje przylgnąć 
do pozornej wygody takiego stanu. Włącza czołówkę własnego mniemania i 
wytwarza bezpieczną przestrzeń wokół siebie jedynie na kilka kroków. 
Zazwyczaj to właśnie w nocy staje się najbardziej frywolny jedząc i pijąc bez 
miary, hulając nawet i bezwstydnie. Po takiej nocy nie przychodzi dzień. Niby 
chrześcijanin, a czuje się oślepiony dniem. Chowa głowę głęboko w poduszkę, 
bo dzień razi go i boli. Cel wędrówki, widok po horyzont krótkiego, ludzkiego 
życia, pragnienie życia wiecznego może stać się dla chrześcijanina mniej lub w 
ogóle nieistotne. 
 Stąd ponaglenie w Adwencie sytuujące naszą aktywność, czujność przed 
świtem początkującym kolejny dzień życia. Powtórne przyjście Jezusa na ziemię 
nie dość, że jest rychłe, to jeszcze nie jest określone w czasie, zatem oczekujący 
Jego przyjścia powinni być czujni, żeby nie przespać brzasku tego przyjścia. 



WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY 
   
 Kościół wydaje się być obecnie w trudnej sytuacji co najmniej z kilku 
powodów. Owszem, mamy do czynienia z niechęcią do Kościoła tych, którzy do 
niego nie należą. Kwestionuje się lub przynajmniej marginalizuje się jego 
znaczenie we współczesnym świecie. Spotykamy się też z surową krytyką 
nadużyć, czy przestępstw popełnianych przez duchownych i świeckich w 
Kościele. Taki odbiór Kościoła ze strony stojących na zewnątrz wymaga z naszej 
strony apologii, czyli pozytywnej obrony. Ukazania Bożej prawdy o nim, wizji 
Kościoła otwartego, służebnego i wspólnotowego nakreślonej przez Sobór 
Watykański II. Zwołany przez papieża Franciszka synod o synodalności, który 
aktualnie wszedł w fazę kontynentalną ośmiela nas również do takiego 
wiarygodnego świadectwa, stoi na przedłużeniu soborowej wizji. Znając 
stanowisko przeciwników Kościoła, zdecydowanie więcej powinniśmy wiedzieć 
o tym, co Kościół mówi sam o sobie, jak siebie postrzega. Powinno być dla nas 
jasne, że w ręku mamy gotowy projekt do obrony prawdy o Kościele. 
 Tymczasem nie podejmujemy odważnej obrony ciała, które tworzymy, 
bo sami popadamy w niedowiarstwo względem Kościoła. W nas wzrasta poziom 
ignorancji, czyli zawinionej niewiedzy o Kościele. Płytko postrzegamy Jego 
istotę. Nie dziwi fakt, że pozostajemy obojętni na tych, którzy jeszcze Pana nie 
znaleźli, jak również i tych, którzy odeszli z Kościoła i już nie wrócili, skoro 
sami jako duchowni, konsekrowani i świeccy potrafimy się boleśnie, krzywdząco 
i na trwałe podzielić.  
 Nie, to nie jest narzekanie. Szukamy realnego określenia aktualnego, 
niełatwego stanu Kościoła i naszej odpowiedzialności za to, że porzucamy 
bezrefleksyjnie apostolski wzorzec jedności Kościoła Chrystusowego, czyli Duch 
Święty i my (por. Dz 15,28). Stwierdziwszy kryzys nie poddajemy się rezygnacji. 
Wręcz przeciwnie, pokornie przyznajemy, że kryzys może oczyścić nasze 
intencje i motywacje, obudzić i umocnić naszą wiarę w Kościół, uzdolnić nas do 
świadectwa o Kościele, czyli do świadectwa naszej wiary.  
 Chcemy w nowym roku kościelnym i duszpasterskim na nowo zobaczyć, 
rozważyć i wypełnić powinność katolicką, to znaczy wierzyć w Kościół i wierzyć 
Kościołowi.  
 Tak, Kościół jest dziełem Bosko-ludzkim. Jest tyleż namacalną wspólnotą 
osób, co Boską tajemnicą. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć go li tylko rozumem. 
 Bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji 
Episkopatu Polski przybliżając zamysł nowego programu duszpasterskiego na 
lata 2022/2023 zachęca nas do włączenia się w jego realizację: Chcemy na nowo 
przyjąć prawdę o tym, że Kościół domaga się wiary. Równocześnie chcemy sobie 
uświadomić, że Kościół wart jest wiary, bo Bóg jest w nim rzeczywiście obecny, 
rzeczywiście aktywny. Przez niego i w nim Bóg udziela człowiekowi swych 
darów. Przez niego i w nim Bóg prowadzi człowieka do zbawienia.    

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 1. NIEDZIELĘ ADWENTU 
 1. Rozpoczęliśmy Adwent, czas radosnego przygotowania do świąt 
Bożego Narodzenia i ufnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa przy 
końcu czasów. Od jutra w dni powszednie zapraszamy na roraty transmitowane 
internetowo o godzinie 6.30. Pięć minut przed rozpoczęciem rorat p. Organista 
poprowadzi próbę śpiewu.  
 Duszpasterstwo Akademickie Widok zaprasza studentów na Rekolekcje 
Adwentowe "Wierzę w Kościół Chrystusowy" w dniach od 4 do 6 grudnia. 
Każdego dnia w naszym kościele będzie Msza św. połączona z konferencją o 
godz. 20.  Nauki wygłosi ks. Robert Młynarczyk z Wyższego Seminarium 
Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. 
 Do zakrystii zapraszamy po pobłogosławione dzisiaj opłatki. Przy 
biuletynie Wspólnota możemy nabyć pobłogosławione świece wigilijne Caritas.  
 2. W środę święto św. Andrzeja, w sobotę wspomnienie św. Franciszka 
Ksawerego. 
 W pierwszy czwartek i piątek grudnia Msze święte, adoracje IHS, 
nabożeństwa (również czwartkowe wieczorne do św. Jana Kantego) i okazja do 
spowiedzi jak w każdym pierwszym tygodniu miesiąca. W najbliższą niedzielę 
po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana tajemnic różańcowych w kościele dolnym.  
 3. Wobec przypadków groźby pobicia czy próby wyłudzenia pieniędzy 
od młodych mieszkańców naszego osiedla przez innych, anonimowych 
młodocianych polecamy rodzicom ostrożność i opiekę nad dziećmi, a 
grożących, jeśli dotrze do nich nasz apel, zachęcamy do poprawy. 
 4. Korzystających z transmisji internetowych z naszego kościoła przez 
pośrednictwo kanału Youtube prosimy o przekserowanie zgodnie z instrukcją 
zamieszczoną na kanale. Realizatorom transmisji dziękujemy za realizacje i 
archiwizację zmontowanego materiału.  
 5. W minionym miesiącu obok bieżących opłat pokryliśmy koszty 
dotychczasowych prac remontowych w zakrystii 34 000 PLN. W najbliższą, 
pierwszą niedzielę grudnia zbierzemy składkę na tacę i na konto parafii (dzięki 
przelewom) na potrzeby dalszych prac remontowych. Wszystkim ofiarodawcom 
dziękujemy za sprawdzoną ofiarność.  
 6. Boży Młyn pilnie poszukuje chętnych osób do roznoszenia ciepłego 
posiłku dla potrzebujących mieszkańców osiedla w każdy dzień powszedni ok. 
godziny 13.00. Słoik zupy nie waży wiele nawet z dodatkami, więc mogą to 
zrobić nawet emeryci podczas spaceru.  
 W sobotę, 3 grudnia Boży Młyn zaprasza od godziny 16.00 starszych do 
spędzenia wolnego popołudnia i wieczoru z uczniami 8 klasy ze szkoły 
Montessori w Bolechowicach, którzy przygotowali wiele atrakcji dla starszych 
na jesienne popołudnie.  
 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Grzegorza CHMIEWSKIEGO 
i śp. Henryka SOKOŁOWSKIEGO. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 


