
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać sprzątającym i strojącym nasz kościół. Na ten tydzień 

prosimy rodziny: Elżbiety i Mariana Kazieczko, Anety i Wiesława Pelc, 
Beaty i Andrzeja Pelc. 

2. Msze św. w tygodniu: poniedziałek i czwartek rano o godz. 600, pozostałe dni 
o godz. 1700. W środę o godz. 1630 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. W tym tygodniu dni odnowy duchowej: I czwartek, I piątek 
i I sobota miesiąca. W sobotę o godz. 1630 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu, różaniec, zmiana tajemnic różańcowych i Msza św.  

3. W przyszłą niedzielę na sumie, poświęcenie medalików dla dzieci kl. III. 
 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(30.XI – 6.XII 2020): 

 Msze św. gregoriańskie za Ś.P. Edwarda Hawro. 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci! 
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SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo 
nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie 
jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, 
powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu 
wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. 
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: 
z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. 
By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co 
wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!» 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Chrześcijanin, chcąc wytrwać na ewangelicznej drodze, musi ustawicznie 
doskonalić swoją czujność. Jest to droga ciągłych niespodzianek. Spotykają się 
bowiem na niej dwa odmienne Światy: Boży i księcia ciemności. Spotkanie 
z nimi wymaga wielkiej czujności. Stąd Chrystusowe wezwanie: „Czuwajcie”. 
Ewangeliczna droga to spotkanie z żywym Bogiem. Niewielu katolików 
odkrywa jej piękno. Sprowadziliśmy religię do kilku praktyk religijnych, 
co w rezultacie staje się balastem przysłaniającym Boga. Czas odmawiania 
pacierza i pobytu w kościele staje się niewygodnym obowiązkiem, a nie 
przygodą pełną napięcia, niespodzianki. Jest to owoc zlekceważenia wezwania 
Chrystusa: „Czuwajcie”. Do śpiących; roztargnionych; leniwych, głos Boga nie 
dotrze. Adwent jest czasem czuwania. Chodzi o gotowość podjęcia intensywnej 
współpracy z Łaską Bożą i odparcia każdego ataku zła. To nie przypadek, że 
Chrystus na początku Adwentu zaledwie w sześciu zdaniach aż trzy razy woła 
„Czuwajcie”. Ewangeliczne czuwanie nie jest jednak wyłącznie wyczekiwaniem 
na interwencję Boga. Na Chrystusowej drodze człowiek może zostać 
zaatakowany przez zło. Dysponuje ono nie tylko ogromną, wprost przerażającą 
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 4 9(86)/2020  

Ś. † P. Ś. † P. 

Szkocki teolog William Barclay napisał opowiadanie o trzech diabłach, którzy 
przygotowywali się w piekle do tego, aby kusić i zwodzić ludzi. Tuż przed 
wyruszeniem na Ziemię, stanęli przed szefem Lucyferem, który miał sprawdzić, 
czy przygotowali się dobrze do wypełnienia swojej misji. Szatan zadał pytanie 
pierwszemu z diabłów: W jaki sposób będziesz kusił i zwodził ludzi po to, aby 
ich zniszczyć? – Planuję przekonać ich, że nie ma Boga. A ty? – zapytał drugiego. 
Ja planuję przekonać ludzi o tym, że nie ma piekła. A jak ty będziesz kusił 
i zwodził ludzi? – zapytał trzeciego. Ja po prostu będę się starał przekonać ludzi 
o tym, że mają wiele czasu na przygotowanie się do śmierci i do czekającego ich 
Sądu Ostatecznego. Szatan uśmiechnął się do trzeciego diabła i powiedział: Zrób 
tak synu, a na pewno zwiedziesz w ten sposób wielu ludzi. 

„CZUWAJCIE I MÓDLCIE SIĘ 
W KAŻDYM CZASIE, ABYŚCIE 

MOGLI STANĄĆ PRZED 
SYNEM CZŁOWIECZYM." 

Łk 21,36 

          W ostatnim czasie odeszła od nas do Pana: 
Ś.P. Stanisława Matłosz 

W iecz n e  od pocz ywan ie  r a cz  J e j  dać  Pan ie…  

Czuwajmy, 

więc. 


