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Niedziela Adwentu –  Rok B - 7 grudnia 2014 r. Refleksja  
„Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos woła-
jącego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki”. 
Którędy ma przyjść do mnie Chrystus? Przez moje emocje, nad którymi nieraz nie 
panuję? Przez moje myśli pełne pytań? Przez moją rozpędzoną codzienność? Przez 
moje relacje z bliskimi, którym daleko do doskonałości? Gdzie we mnie jest droga 
dla Pana? 
Szukając drogi Pańskiej, czuję, że mojemu życiu przydałby się plan remontowy. Nie 
pobieżny, oszczędny, ale całościowy, abym Jego przyjścia nigdy nie przeoczył. Trud-
no tę intuicję nazwać wprost potrzebą nawrócenia, ale na pewno potrzebuję zwrócić 
się choć trochę w stronę Jezusa. Może wtedy zastanie mnie w postawie czuwania. 
Psalm podpowiada nam dzisiaj: „Spotkają się ze sobą łaska i wierność”. Remont 
moich dróg zaczyna się od mojej wierności. Mieszczą się w niej cnoty, czyli konkret-
ne postawy pielęgnowania tego, co dobre. W adwencie, spośród nich, na pierwszy 
plan wysuwają się: cierpliwość, pokora i posłuszeństwo. Gdy spotka się z nimi łaska 
przychodzącego Chrystusa, to życie zaczyna „smakować”, bo zostało urządzone 
według „przepisu” Boga. 

Rodzinny święty – św. Chryzant i Daria, małżonkowie i męczennicy  
W oparciu o inskrypcje w Passio można przyjąć, że Chryzant przybył do Rzymu na 
studia. Nawróciwszy się, przywiódł do Chrystusa westalkę Darię oraz innych miesz-
kańców. Podczas prześladowania za czasów cesarza Numeriana zostali oni po-
chwyceni i skazani na śmierć. Wyrok wykonano w sposób okrutny - wrzucono ich do 
dołu powstałego po nieużywanym akwedukcie przy via Salaria i tam żywcem zasy-
pano ziemią oraz kamieniami. Śmierć ponieśli w 283 lub 284 r. Ci egipscy męczenni-
cy są patronami sędziów. 
Według innych podań Chryzant, który był synem senatora, przypadkowo przeczytał 
Ewangelię i zapragnął zostać chrześcijaninem. Kiedy ojciec dowiedział się, że syn 
przyjął chrzest, chciał go siłą odwieść od wiary. Najpierw więził go i głodził, a następ-
nie sprowadził do niego prostytutki. Kiedy nic nie osiągnął i syn dalej uparcie trwał w 
wierze, postanowił zmusić go do małżeństwa z westalką Darią. Efekt był taki, że 
Chryzant nawrócił Darię. Pobrali się, ale trwali w dziewiczym małżeństwie. 
Wspomnienie świętych małżonków przypada w kalendarzu liturgicznym 25 paździer-
nika. 



Opowiadanie Rękawica 
Była sroga, mroźna zima, gdy zagoniony człowiek zgubił lewą rękawicę narciarską. Zna-
lazła ją pewna myszka. Weszła do środka, w duży palec, skuliła się i zasnęła. Nieco 
później, uciekając przed zimnem, przybyła i schroniła się w niej żabka. Tak myszce, jak i 
żabce dobrze się siedziało w cieple czerwonej rękawicy. Do czasu. Bo któregoś dnia z 
głośnym łopotem skrzydeł nad wejściem do rękawicy wylądował puszczyk. Ani myszy, 
ani żaby nie znoszą puszczyków, ale ten zaczął się skarżyć: 
- Przemarzły mi pióra, zesztywniały mi skrzydła, proszę, pozwólcie się ogrzać. Trochę 
się przesunęły i duże ptaszysko podpierając się raz jednym skrzydłem, raz drugim, we-
szło do środka. 
Teraz było ich troje w ciepłym domku z czerwonej rękawicy: myszka, żabka i puszczyk. 
Już ogarniała ich przyjemna senność, kiedy nadszedł zając i szczękając siekaczami wy-
mamrotał: - Ach! Musicie mieć cieplutko tam w środku, prawda? Przesuńcie się, wcho-
dzę... - i wygodnie rozłożył się między nimi. 
Było już ich czworo: myszka, żabka, puszczyk i zając. Nadbiegł lis, który nie mówiąc ani 
"be", ani "me" wcisnął się do środka rękawicy: 
- Z drogi! - srożył się despotyczny lis. Niestety, jeden ze szwów nie wytrzymał i lodowate 
powietrze wdarło się do środka. Co teraz będzie? W wielkim ścisku w rękawicy byli już w 
piątkę: myszka, żabka, puszczyk, zając i lis. 
Z ryjem przy ziemi i psiocząc na pogodę nadciągnął dzik cały pokryty śniegiem. 
- Zostań na zewnątrz! My już się prawie dusimy... - zapiszczała myszka. 
- A niby, dlaczego ja mam zostać na zewnątrz? - chrząknął dzik - Skoro dla was jest 
miejsce, to znajdzie się i dla mnie! I rozepchnąwszy ściśniętych ułożył się między pusz-
czykiem a żabką. 
Niestety, kolejny szew nie wytrzymał i wiatr wdarł się z drugiej strony. Jednakże zwierzę-
tom w rękawicy to nie przeszkadzało, bo były bardzo mocno przytulone do siebie. Szóst-
ka zwierząt ściśnięta w małej rękawicy. Ledwo mogły oddychać: myszka, żabka, pusz-
czyk, zając, lis i dzik. 
Nie był jednak kres możliwości. Zwierzęta przekonały się o tym, gdy najpierw usłyszały 
sapanie, a chwilę po nim, poczuły na swych noskach coś kosmatego. To niedźwiedź 
wsunął zgrabiałą łapę i szukał wolnego miejsca. Tym razem wszystkie zwierzęta chórem 
zapiszczały przerażone: - Nie! Nie! Ty nie. 
Duży niedźwiedź siadł więc bezradnie na śniegu przed rękawicą i zaczął płakać. 
- Wy tam w środku, macie ciepło - łkał - a ja marznę na zewnątrz. Już mi ogon całkiem 
zesztywniał. 
- No, dobrze - ulitowały się zwierzęta - wejdź i ty. Ścisnęły się tak, że z trudem mogły od-
dychać. Niedźwiedź również skulił się, i choć wszystkie szwy trzeszczały groźnie, to i on 
znalazł sobie kącik, aby się ułożyć. Teraz w czerwonej rękawicy, w której skłębionych by-
ło siedem zwierząt: myszka, żabka, puszczyk, zając, lis, dzik i niedźwiedź, nie było odro-
biny miejsca. Nikt jednak nie zauważył maleńkiej mróweczki, która cichutko, przy niedź-
wiedziu, jeszcze wcisnęła się między nich. 
I to właśnie przeważyło! Trzask! Rękawica rozerwała się na wiele kawałków. Wszystkie 
zwierzęta potoczyły się po zamarzniętym śniegu, smagane lodowatym wiatrem. I znowu 
wszystkie straszliwie marzły. 
Relacje międzyludzkie potrzebują delikatnej równowagi. Wystarczy błahostka, aby 

wszystko zniszczyć. 



● Dzisiaj przeżywamy drugą niedzielę Adwentu.   
● Jutro Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. 
odprawione będą o 7.00, 17.00, 19.00. O godz. 6.30 Godzinki ku czci Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  
● Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. jest patronalnym Świętem Grona 
Dzieci Maryi i Ruchu Światło - Życie. Msza św. o godz. 17.00, zostanie odprawiona 
w ich intencji. W czasie tej Mszy św. Poświęcę też medaliki dzieciom przygotowują-
cym się do I Komunii św.  
● Dzieci zapraszam codziennie  na Roraty o godz. 18.00, w środę o godz. 8.00, a w 
sobotę o godz. 7.00. 
● We wtorek - po Mszy św. wieczornej - spotkanie z Rodzicami dzieci, które przygo-
towują się do I Komunii św. . 
● W czwartek po Mszy Św. porannej Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
● W piątek o godz. 18.00 Msza św. w intencji młodzieży. 
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 
Czułem moc i potęgę modlitwy, miałem pokój serca i mogłem być wsparciem dla po-
zostałych uwięzionych – powiedział w rozmowie z „Gościem” ks. Mateusz Dziedzic, 
uwolniony z rąk rebeliantów w Republice Środkowej Afryki. 
Tuż po północy z 12 na 13 października na misji w Babou ktoś mocno uderzał w 
drzwi. Ks. Mateusz Dziedzic wraz z drugim misjonarzem ks. Leszkiem Zielińskim 
otworzyli i szybko zorientowali się, że są to rebelianci, tzw. Ludzie Miskina. Poinfor-
mowali oni księży, że nie przyszli po pieniądze ale chcą ich zabrać, by wynegocjo-
wać uwolnienie generała Abdullaha Miskina. 
Ponadto w Gościu 
– o książce, jakiej jeszcze nie było – o męczennikach na każdy dzień roku. 365 krót-
kich historii chrześcijan, którzy za wierność Jezusowi oddali życie. 
– szkoła dobrej modlitwy wg świętej Teresy z Avila – druga część adwentowego cy-
klu pod tytułem „Solo Dios basta”, czyli „Bóg sam wystarczy”. 
● Plan wizyt kolędowych w gablotce. 
● W przedsionku kościoła przed cały Adwent sprzedawane będą świece i opłatki. 
Dochód z tej sprzedaży przeznaczony jest na działalność Akcji Charytatywnej Cari-
tas. Również w przedsionku kościoła jest stoisko Animatorek "Dzieci Maryi", gdzie po 
roratach i każdej Mszy świętej niedzielnej można kupić m.in.: kartki świąteczne, ksią-
żeczki, zestawy kolędowe, obrazki oraz lampiony dla dzieci." 
● Terminy wolnych intencji mszalnych wywieszone są w gablotce. 
● Rada Dzielnicy, Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 i Dzielnico-
wy Ośrodek Kultury - zaprasza w sobotę 13 grudnia na tradycyjny „Jarmark Świą-
teczny”. Jarmark odbędzie się parku obok Domu Kultury w godzinach od 16.00 – 
20.00.  
● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów poniesionych przy 
remoncie dachu kościoła.  
● “Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 
 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 8 grudnia do 14 grudnia 2014 r. 

8 XII 
Poniedziałek 

Uroczystość  

Niepokalanego 

Pocz. N. M. P. 

g. 630 

 
g. 700 
 
 
g. 1700 

 
g. 1800 

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny 
- Do św. Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski,  
z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Przemysława Binkie-
wicza i całej rodziny 
- Ku czci Niepokalanego  Poczęcia Najświętszej Maryi  
Panny w intencji Grona Dzieci Maryi 
- Za ++ Marię i Pawła Drońka, ++ z rodzin Jaworek,  
Nieurzyła i Pluciński 

9 XII  

Wtorek 
Wsp.  św. Jana 

Diego Cuauhtlatoa 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za ++ Franciszka i Marię Galwas w dniu urodzin 

Roraty 

- Za + Krystynę Jaskółka 

10 XII 

Środa 

 

g. 700 

g. 800 

 

 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Msza Św. szkolna - Roraty 

- Za + Jadwigę Derner w dniu urodzin, męża Wilhelma oraz 

syna Helmuta 

11 XII 

Czwartek 

Wsp. św. Damaze-

go papieża  

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o pomoc 

w pewnej trudnej sprawie 

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Roraty 

- Za + Dorotę Jaskółka w dniu urodzin oraz za + Józefa Ja-

skółka w 20. rocznicę śmierci 

12 XII 

Piątek 
Wsp. NMP  

z Guadelupe 

g. 700 

g. 1800 

- Za parafian 

Roraty 

- W intencji młodzieży 

13 XII 

Sobota 

Wsp. św. Łucji  

dz. i męcz. 

g. 700 

 

 

g. 1800 

Roraty 

- Za + Pelagię Borowską od członków Bractwa Żywego Ró-

żańca 

- Za + Renatę Małek w dniu urodzin oraz za dusze w czyść-

cu cierpiące 

14 XII 

3. Niedziela 

ADWENTU 

GAUDETE 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Weronikę Szindera w dniu 100. rocznicy urodzin 

- Za + babcię Hildegardę Baron 

Nieszpory 

- Za + męża Jerzego, rodziców, teściów, Amalię Porwoł, Er-

nesta Szynol 


