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CZYTAJ W NUMERZE

T Y G O D N I K  PA R A F I I
pod wezwaniem Objawienia Pańskiego w Bliznem

nowienie się czy jesteśmy gotowi na spotkanie 
z Bogiem? Czy przypadkiem nie jesteśmy tymi, 
którzy śpią? Spać to znaczy traktować swoje ży-
cie na ziemii jako cel a nie środek do zdobycia 
celu. Bo prawdziwe życie dopiero na nas czeka 
a tutaj jedynie przygotowujemy się do niego. Nie 
jest łatwo tak myśleć. Dobrze znamy to tu i teraz 
a co będzie potem? Pamiętajmy, że Pan Bóg 

zostawił nam środki, abyśmy choć trochę mo-
gli poznać Niebo i zakochać się w Nim. A więc 
Kościół i Jego nauka, Pismo Święte, różne 
wspólnoty na terenie Kościoła. To dużo, tylko 
czy chcemy z tego korzystać? Bez solidnego 
korzystania z tych środków nasze oczekiwanie 
na powtórne przyjście Jezusa nie będzie rado-
sne i skuteczne.
 Dzisiejsza Ewangelia przedstawia wyraźnie 
dwie postawy ludzi wobec końca świata. Pierw-
sza to „trwoga narodów bezradnych wobec szu-

Pamiętajmy, że Pan Bóg  
zostawił nam środki, 

abyśmy choć trochę mogli poznać 
Niebo i zakochać się w Nim.

Wszyscy wiemy, że nasze 
życie na tej ziemi nie bę-
dzie trwało wieczne, ale 

również każdego wieczoru spodzie-
wamy się, że raczej na pewno obu-
dzimy się następnego ranka. Kiedyś, 
za wiele lat, gdy będziemy starzy, 
schorowani, może być inaczej ale 
jeszcze nie teraz. Teraz mamy wiele 
projektów i często  planując następ-
ne czynności zapominamy dodać 
„Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, 
zrobimy to lub owo” Jk 4,15b. Dzi-
siejsza Ewangelia przypomina nam, 
że powinniśmy być gotowi na spo-
tkanie z Chrystusem w każdej chwili. 
Kiedy to się stanie? Nie wiemy. Nie-
którzy z nas, być może, doczekają 
powtórnego przyjścia Jezusa tu na 
ziemi. Dla innych będzie to moment 
śmierci. Jezus zachęca nas do życia 
w czujności a zniechęca do speku-
lacji i wyznaczania terminów Apoka-
lipsy. A ponieważ właśnie zaczyna 
się Adwent czyli czas oczekiwania 
- może to dobry moment na zasta-

mu morza i jego nawałnicy”; „ludzie mdleć będą 
ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażają-
cych ziemi”. Dla tych ludzi to trudny do wytrzy-
mania czas, poczucie, że wszystko nieuchron-
nie się kończy i to nie po ich myśli. Ale jest też 
postawa druga: „A gdy się to dziać zacznie, 
nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ 
zbliża się wasze odkupienie”. Dla tych, którzy 
przyjmą taką postawę, to przede wszystkim 
czas, gdy „ujrzą Syna Człowieczego, przycho-
dzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą”. 
 Bardzo bym chciała być w tej drugiej gru-
pie czyli tych, dla których koniec jest prawdzi-
wym początkiem? I dla nich są praktyczne rady 
zarówno w Ewangeli jak i w liście do Tesaloni-
czan. Rady Chrystusa są dwie. Pierwsza mówi 
o tym, czego mamy się wystrzegać: „Uważajcie 
na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe 
wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk docze-
snych”; druga – o tym, co należy robić: „Czu-
wajcie więc i módlcie się w każdym czasie, 
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co 
ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowie-
czym”. Wypełnienia tego życzę z całego serca 
sobie i Wam wszystkim.

Grażyna Karwowska

Jezus Chrystus wykupił nas z niewoli śmierci piekła i szatana. Przyjdzie po raz drugi, by wszyscy 
poznali, że On jest Panem. Nie wiemy kiedy to nastąpi, dlatego wzywa nas do czujności i modlitwy, 
by ten dzień nas nie zaskoczył. Czas adwentu w sposób szczególny zaprasza nas do nabrania 
ducha i wyczekiwania zbawienia. 

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Jr 33,14-16);
(Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14); 
(1 Tes 3,12-4,2); 
Aklamacja (Ps 85,8); 
(Łk 21,25-28.34-36);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (21, 25-28. 34-36) 
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Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu 
morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających 
ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzą-
cego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście 
głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były 
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was 
znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czu-
wajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastą-
pić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

BĄDŹMY GOTOWI

WSŁUCHAJMY SIĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO!
ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ ZE ŚWIĘTYM – ODC. 2

Ks. Marian Rowicki
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Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

MODLITWA NA UKRAINIE
- Prosimy naszych wiernych, wszystkich 
chrześcijan i ludzi dobrej woli o przedłuże-
nie na kolejne cztery miesiące nieprzerwa-
nego postu i modlitwy o pokój, odwrócenie 
wrogiego zagrożenia i o piękną przyszłość 
Ukrainy – zaapelował Synod Biskupi Ukraiń-
skiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK). 
Prośba wiąże się z nowymi wyzwaniami z po-
wodu zaostrzenia wojny hybrydowej przeciw 
ich narodowi i państwu, obchodzącemu obec-
nie 30. rocznicę „odnowienia swej niepodle-
głości”. Podkreślili, że wokół granic Ukrainy 
zgromadzono „niespotykaną ilość rosyjskich 
jednostek wojskowych”, poza tym „pogarsza 
się sytuacja humanitarna a na nasze społe-
czeństwo wywierany jest sztuczny nacisk za 
pomocą umotywowanych politycznie wzrostu 
cen nośników energii”.

POLSKA BIEDA 
Szlachetna Paczka opublikowała „Ra-
port o Biedzie w Polsce”, który co roku 
jest mocnym głosem w polskiej debacie 
o nierównościach. Zasięg ubóstwa skraj-
nego wzrósł wyraźnie w 2020 r. dla prawie 
wszystkich grup. Przybyło więc kilkadziesiąt 
tysięcy dzieci, seniorów oraz osób z niepeł-
nosprawnością, które doświadczają tej bardzo 
trudnej sytuacji. Obawa o to, czy wystarczy 
pieniędzy na jedzenie – mnie, moim najbliż-
szym, moim dzieciom – to codzienna zmora 
2 mln Polaków.

PIENIĄDZE NA ZABIJANIE 
Z budżetu federalnego USA popłyną 
ogromne pieniądze na finansowanie abor-
cji. Izba Reprezentantów przyjęła pakiet 
ustaw „Build Back Better Act”, na realizację 
którego przewidziano ogromne fundusze. 
Projekt mający zrealizować główne obietnice 
wyborcze prezydenta Joe Bidena trafi teraz do 
Senatu. Przed głosowaniem Episkopat USA 
zaapelował do kongresmenów o odrzucenie 
tej decyzji. 

PIELGRZYMKA PAPIEŻA 
Program wizyty apostolskiej papieża Fran-
ciszka na Cyprze i w Grecji w dniach 2-6 
grudnia opublikowano oficjalnie w Waty-
kanie. Na Cyprze Ojciec Święty odwiedzi Ni-
kozję, a w Grecji – Ateny. W programie wizyty 
umieszczono liczne spotkania, m.in. z wła-
dzami państwowymi, z duchownymi, także 
z Kościoła prawosławnego, oraz z katecheta-
mi, stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi, 
z młodzieżą i emigrantami. Po raz pierwszy 
papież będzie podróżował nowymi włoskimi 
liniami lotniczymi. 

w Rzymie w październiku br., w swoim wystąpie-
niu mówił o bardzo pozytywnych wrażeniach po 
spotkaniu z Papieżem Franciszkiem, biskupami 
i przedstawicielami z całego świata. Namawia do 
tego, aby w rozpoczynającym się procesie starać 
się dostrzec szansę spotkania. Przekonywał, że 
Papież Franciszek nie proponuje nam drogi syn-
odalnej po to, żeby zmieniać doktrynę Kościoła. 
Zaprasza nas, abyśmy razem pochylili się nad 
problemami, z którymi Kościół boryka się wewnątrz 
i z którymi mierzy się w świecie, po to aby znaleźć 
dobre rozwiązania duszpasterskie. Tu nie chodzi 
o zmianę doktrynalnego nauczania, ale o znalezie-
nie lepszych, bardziej adekwatnych ewangelic-
znych rozwiązań.
 Patrząc na sytuację Kościoła w świecie 
możemy mieć obawy, że podąża w złym kierunku. 
To jest właśnie ten czas, aby odważnie stanąć po 
stronie Kościoła. Nie zamykać się w swoich prze-
konaniach i milczeć, ale pod natchnieniem Ducha 
Świętego zabierać głos, stawać się narzędziem 
w ręku Pana Boga. Mamy głosić co rozeznaje-
my jako niepokojące, zatrważające, z czym jako 
Kościół powinniśmy się zmierzyć. 
 Może jest to ten czas, który Duch Święty 
chce nam ofiarować, aby się spotkać, zjednoczyć, 
wyzbyć niepotrzebnego dystansu, usłyszeć się 
nawzajem, może opatrzyć rany, nawiązać relację, 
wspólnotę i iść razem….
 Módlmy się o dobre owoce parafialnych 
spotkań synodalnych oraz o dobre owoce całego 
synodu biskupów. Podejmijmy razem tę drogę, 
która ma szansę stać się drogą spotkania. 

Katarzyna Segeth-Boniecka

WSŁUCHAJMY SIĘ 
W DUCHA ŚWIĘTEGO! – 
PIERWSZE 
PARAFIALNE 
SPOTKANIE 
SYNODALNE

Wdniu 11 grudnia o godzinie 10:00 
w naszej parafii odbędzie się pierwsze 
spotkanie synodalne. Zachęcamy 

wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 
Synod powinien być wyrazem współodpowiedzial-
ności za naszą wspólnotę parafialną, za Kościół. 
 Spotkanie synodalne w parafii będzie 
składało się z dwóch części. Pierwszą część – 
modlitewną rozpoczniemy wspólnym wezwania do 
Ducha Świętego (tekst modlitwy poniżej), następ-
nie przejdziemy do Liturgii Słowa.  W drugiej części 
tzw. dialogowej każdy uczestnik spotkania będzie 
miał możliwość wypowiedzenia się na zadane, na 
dane spotkanie, pytanie/kwestię. Po wypowiedzi 
każdego z uczestników nastąpi chwila refleksji 
w ciszy – wsłuchiwania się w to co Duch Święty 
do mnie mówi. Kolejno każdy kto chce będzie mógł 
podzielić się tym, co najbardziej go „uderzyło”, co 
jest dla niego najważniejsze. Po zakończonym dia-
logu nastąpi podsumowanie i wspólne podzielenie 
się swoimi doświadczeniami. Co było cenne pod-
czas dialogu? Co ten dialog utrudniało? 
 Spotkanie synodalne zakończy modlitwa 
wiernych, modlitwa „Ojcze nasz”, znak pokoju oraz 
Błogosławieństwo.
 Na pierwszym spotkaniu pochylimy się nad 
poniższymi pytaniami:
 Czy Kościół traktujemy jako swój dom, swo-
ją wspólnotę, w której jesteśmy zaangażowani, 
jesteśmy w niej aktywni, bierzemy za nią odpow-
iedzialność, umacniamy ją, a kiedy jest taka potrze-
ba bronimy? Co ułatwia a co utrudnia angażowanie 
się w życie naszej parafii?
 Celem spotkań synodalnych nie jest wy-
pominanie, głosowanie, przekonywanie się naw-
zajem. Tak przyjęta struktura spotkań ma na celu 
osiągnięcie istoty synodu, który odbędzie się 
tam, gdzie będzie wola słuchania najpierw Ducha 
Świętego, potem człowieka, w którym odzywa się 
Duch Święty. Najważniejszym staje się jest spot-
kanie, słuchanie i rozeznawanie działania Ducha 
Świętego.  Nie chodzi o to, aby przedstawiać co 
JA myślę, ale o podzielenie się z innymi tym, co 
na modlitwie rozeznaję, że Duch Święty chce mi 
powiedzieć. Pragniemy słuchać Ducha Świętego, 
a nie dążeń „tego świata”….
 Papież Franciszek zaprasza nas do 
wspólnej drogi słuchania i rozeznawania. Prof. 
Aleksander Bańka, delegat Kościoła w Polsce na 
otwarcie procesu synodalnego, po zakończonym 
XVI Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów 

Modlitwa na rozpoczęcie 
parafialnego spotkania synodalnego:
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgroma-
dzani w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas 
prowadzisz: zamieszkaj w naszych secach, 
naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy 
nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie 
dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie 
pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na nie-
właściwą drogę, albo stronniczość wpływała 
na nasze działania. Pomóż nam odnaleźć 
w Tobie naszą jedność, abyśmy mogli razem 
podążać do życia wiecznego, i abyśmy 
nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest 
słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który 
działasz w każdym miejscu i czasie.
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XX w. jest to polityczna stolica Francuskiej 
Partii Komunistycznej. W komunistach nie widzi 
wrogów, lecz biednych ludzi ogarniętych, często 
z powodu biedy i rozpaczy, ideą rewolucyjną. 
Tylko 3 dziewczyny z większego grona decydują 
się na pracę z Magdaleną. Mimo drwin ludzkich, 
posądzeń o dewocję, idą ramię w ramię z bieda-
kami z  proletariatu. Robią co mogą, wykazując 
przy tym typowo kobiecą pomysłowość. Pew-
na uboga rodzina zwraca im z pogardą paczkę 
z darami. Wtedy Magda idzie przeprosić za niez-
ręczność z bukietem kwiatów. Wręcza je biednej 
kobiecie, która jeszcze nigdy nie dostała kwiatów. 
Ojciec rodziny, buńczuczny wojujący komunista, 
powiedział wtedy wzruszony: „Jeśli to właśnie jest 
miłosierdzie, to chcę rozmawiać o miłosierdziu”. 
Tak proste gesty, pełne pomysłowości i natchnie-
nia, mogą zmieniać i otwierać na Boga ludzkie 
serca. Zachwyca mnie ta postawa i prostota.  To 

nie jest miłosierdzie pełne wzniosłych haseł, ty-
lko własny trud, wielkoduszność i pójście z łaską 
w najtrudniejsze środowisko, często gardzące 
Bogiem i wierzącymi. To lekcja dla nas, byśmy 
za szybko nie odwracali się od „innych”, obcych 
światopoglądowo. Delikatnością, współczuciem, 

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ ZE ŚWIĘTYM
SŁUGA BOŻA, MAGDALENA DELBREL,
pomoże zbawić nawet komunistę! Część 2 

Sługa Boża Magdalena Delbrel po swoim 
nawróceniu była konsekwentna, zaczęła 
nawet myśleć o wstąpieniu do zakonu kar-

melitańskiego. Jednak sytuacja z niewidomym, 
pogrążonym w udręce ojcem i wyczerpaną do 
cna matką doprowadziła ją do odkrycia, że „skoro 
Karmel jest dla niej niedostępny, wynika stąd 
nieuchronnie, że to świat będzie musiał stać się 
jej Karmelem, jej klasztorem”. Widać w tej decyzji 
wielką dojrzałość młodej dziewczyny. Pomyślmy 
o naszych wyborach, które często są dokony-
wane bez rozeznania woli Bożej. Popadamy też 
nieraz w schemat myślenia, że jeśli się nie żyje 
w habicie zakonnym i w sutannie, to oznacza, 
że musimy wejść w hałas świata, żyć tak, jak 
inni. Magdalena zrozumie wkrótce, że Jezus nie 
mówi do niej tylko: ”Pójdź za Mną!”, ale: „Pójdź 
za Mną na ulicę!”, do wszystkich ubogich ziemi. 
Mamy w niej patronkę dobrych, powołaniowych 
wyborów.
 Zanim jednak to się stanie, Bóg prowadzi 
ją krok po kroku, odsłaniając swoją wolę sto-
pniowo. Najpierw Magdalena z zapałem czyta 
pisma św. Teresy Wielkiej i św. Jana od Krzyża. 

Uczęszcza zwyczajnie do kościoła parafialnego. 
Bóg zsyła jej wielki dar – księdza Lorenzo, który 
mądrze prowadzi Magdę. Jednocześnie zachwy-
ca ją sposób, w jaki kapłan wychodzi ze Słowem 
Bożym do tych, których spotyka na ulicy. Ojciec 
Lorenzo nie jest jedynie dobrym kompanem 
biednych, ale uczy jak „zostawać sam na sam 
z Panem Jezusem, by pozwolić Bogu działać we-
dle Jego woli”. 
 Magdalena pisze wiersze, publikuje eseje, 
ale wkrótce, za sprawą księdza Lorenzo, angażu-
je się w ruch skautowski. Wyróżnia się wyraźnym 
wyczuciem pedagogicznym, tak, że wkrótce 
zostaje przełożoną przyszłych instruktorek. Jej 
rozpalone miłością do Jezusa serce idzie jednak 
jeszcze dalej: pragnie stworzyć grupę dziewcząt 
o nazwie „Miłosierdzie”. Wybór dziewictwa jest dla 
niej bezdyskusyjny, kontemplacja staje się moż-
liwa nawet w świecie. W tym czasie nie istnieją 
jeszcze instytuty świeckie. Magdalena wyprzedza 
epokę. Podejmuje studia, by zostać pracownikiem 
socjalnym. Pracuje w najgorszych dzielnicach 
wśród biedoty i chorych. Otrzymuje propozycję 
przeniesienia się do Ivry. W latach trzydziestych 

roztropnym działaniem, można nawrócić nawet 
komunistę!
 W czasie II wojny światowej Magdale-
na jest cały czas aktywna. Gdy wojna dobiega 
końca, okazuje się, że Francja przeżywa bole-
sny wstrząs – powszechnej dechrystianizacji, 
zwłaszcza mas robotniczych. Magdalena jest 
przyjęta przez papieża na audiencji osobistej. 
Papież trzykrotnie powtarza słowo „apostolat”. 
Nasza bohaterka zauważa, że przy całym wysiłku 
prowadzenia „misji” na terenie Francji, które mają 
zapobiec sekularyzacji, przy silnym akcencie na 
głoszenie Dobrej Nowiny, ginie troska o „chwałę 
Bożą”. Sługa Boża pyta, gdzie dbałość o to, żeby 
Bóg był wielbiony i miłowany. Widzimy na jej 
przykładzie, że trzeba być bardzo blisko Boga, 
by dostrzegać ważne niuanse i wybierać to, co 
„lepsze”. Bóg chce być kochany jak żywa osoba  
- twierdzi Magda- i odkrywanie Jego miłości do 
człowieka bardziej przywiąże serce wierzącego 
do Stwórcy niż kilogramy akcji i słów. Magdalena 
jest coraz bardziej wyczerpana. Spala się w swo-
jej pracy na rzecz ubogich. Z entuzjazmem śledzi 
obrady Soboru Watykańskiego II. Magdalena Del-
brel, pierwszy raz w historii Kościoła, zabrała głos 
jako osoba świecka w czasie obrad soboru. Tego 
samego dnia, 13 października 1964 r. w Rzymie, 
osunęła się na swoje biurko i odeszła do Boga, 
cicho i niepostrzeżenie.  
 Od Sługi Bożej Magdaleny Delbrel może-
my się nauczyć, że warto nie mijać obojętnie 
człowieka „innego” i próbować przerzucać pomosty 
poprzez proste gesty, bez zgorszenia, że drugi nie 
wierzy w Boga lub idzie drogą, która nie jest naszą 
własną. I wierzyć, że życie w świecie nie musi nas 
oddzielać od Boga.

   Anna Bielawska

Od Sługi Bożej Magdaleny 
Delbrel możemy się na-

uczyć, że warto nie mijać obojętnie 
człowieka „innego” i próbować 
przerzucać pomosty poprzez pro-
ste gesty, bez zgorszenia, że drugi 
nie wierzy w Boga lub idzie drogą, 
która nie jest naszą własną. 

W komunistach nie widzi 
wrogów, lecz biednych  

ludzi ogarniętych, często  
z powodu biedy i rozpaczy, ideą 
rewolucyjną.
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MSZE ŚW.
I NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
10.30 - Msza święta dla dzieci
(wrzesień - czerwiec)
12.00
18.00
Dni powszednie
8.00, 18.00
Spowiedź
Spowiedź odbywa się przed 
kaźdą Mszą św.
Nabożeństwa:
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o godzinie 18.00
a w niedziele o godzinie 17.30
Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godziny 17.15

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, 
piątek w godzinach 17.00 - 17.45
Parafia Rzymskokatolicka 

Objawienia Pańskiego 
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne
tel./fax (022) 7220250

NOWE KONTO PARAFII
Nastąpiła zmiana konta parafialnego
16 2490 0005 0000 4530 7455 5934

REDAKCJA
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia poprzednie numery 

Epifani razem z Epifankiem)

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary 

złożone do koszyka
 

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁPRACY
Redakcja zastrzega sobie prawo  

modyfikacji tekstów.

TELEDYSK “SZACHY” – RAPER BASTION  
O ŻYCIOWYCH WYBORACH

Młody katolicki raper przygotował podwójną premierę. Od dziś dostępne jest w Internecie 
jego wydawnictwo “Restart EP” oraz teledysk. 

Twórczość BASTIONA trafia zarówno do wierzących, jak i do 
poszukujących. Wielką siłą jest młody wiek artysty i jego szczerość. 
Teledysk “Szachy” promuje drugi krążek w jego dorobku. Pierwszym 
był wydany w wieku 17 lat album “Next Step”.

Wydawnictwo nieprzypadkowo ukazuje się w okolicach 20-tych 
urodzin rapera. – Wierzę, że ta płyta może pomóc słuchaczowi lepiej 
zrozumieć siebie, tak jak pomogła mi – podsumowuje BASTION. 
Krążek ukazuje się nakładem K3RYGMA. Autorem muzyki do utworu 
jest DJ DWG. Teledysk stworzył Paweł Ruge.

www.chrzescijanskiegranie.pl

1.  28.11 - Pierwsza Niedziela Adwentu, taca 
na Seminarium Duchowne

2.  Okres Adwentu ma charakter pobożnego 
i radosnego oczekiwania na uroczystość Na-
rodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy 
pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi, 
a także kieruje nasze dusze ku oczekiwaniu 
Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. 
Zachęcamy do udziału w roratach o g, 7.00. 
Dla dzieci będą sprawowane Msze św. rorat-
nie w środy o g. 18.00

3.  30.11 – wtorek, święto św. Andrzeja Apostoła, 
módlmy się za naszego Ks. Andrzeja

4.  02.12 – pierwszy czwartek miesiąca, o g. 
18.00 modlimy się w intencji wspólnoty Krwi 
Chrystusa i o powołania

5.  03.12 – pierwszy piątek miesiąca, wspo-
mnienie św. Franciszka Ksawerego, spowiedź 
od 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 nabożeń-
stwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i adoracja do g. 21.00, zachęcamy do udziału 
i modlitwy za Ojczyznę, prosimy zgłaszać 
chorych

6.  04.12 – pierwsza sobota miesiąca, o g, 
17.00 nabożeństwo I sobót,  o g. 18.00 Msza 
św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu 
Maryi

7.  05.12 – pierwsza niedziele miesiąca, po 
sumie nabożeństwo adoracyjne. Rozpoczyna-
my rekolekcje adwentowe


