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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu
Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby
gospodarz wiedział, o której 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 Człowieczy przyjdzie».
Mt 24,42-44
Dziś, w pierwszą niedzielę grudnia, wczytujemy
się w przesłanie Bożego słowa. Dominuje w nim tematyka oczekiwanego Zbawcy, który – jak podpowiada nam prorok Izajasz w pierwszym czytaniu –
„będzie rozjemcą pomiędzy ludami”, a po Jego pojawieniu się „naród przeciw narodowi nie podniesie
miecza”. Dlatego mamy prosić o „pokój dla Jeruzalem”, czyli dla „miasta Bożego pokoju” (po hebrajsku Jerozolima to „ir szalom el” – miasto pokoju Boga). Nabiera ono uniwersalnego znaczenia w teologii chrześcijańskiej jako swoiste miejsce objawienia
się Bożej chwały, której pełnia nastanie wraz z powtórnym przyjściem Syna Bożego na ziemię.
W międzyczasie zaś, jak poucza nas św. Paweł
Apostoł w Liście do Rzymian, mamy właściwie poj-

mować i wykorzystać „chwilę obecną”. Apostoł Narodów dodaje: „Teraz bowiem zbawienie jest bliżej
nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli”. Innymi słowy,
obecnie jest nasz czas, czas utwierdzenia się w wierze. Jeśli zaś gdzieś pogubiliśmy się w zabieganiu codzienności, to jak najszybciej odnajdźmy właściwą
ścieżkę ku Panu Bogu. Adwent temu sprzyja. Pomocne w tym może być uczestnictwo w parafialnych rekolekcjach czy też uczęszczanie na przypisane temu okresowi roku liturgicznego Roraty.
Niejako naturalną adwentową postawą jest postawa czuwania. Stąd też dramatyczne wręcz Jezusowe wezwanie zapisane w Ewangelii według św. Mateusza: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym
dniu Pan wasz przyjdzie”.
Papież Benedykt XVI podczas rozważania „Anioł
Pański” 27 listopada 2011 r. wypowiedział na temat
Adwentu znamienne słowa: „Czas Adwentu nadchodzi co roku, aby nam to przypominać, aby nasze
życie odnalazło swoje prawidłowe ukierunkowanie
ku obliczu Boga. Obliczu nie «pana», ale Ojca i Przyjaciela. Wraz z Maryją Panną, która prowadzi nas
drogą Adwentu, utożsamiajmy się ze słowami proroka: «A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My
jesteśmy gliną, a Ty naszym twórcą» (Iz 64,7)”.

ADWENT
Wchodzimy w kolejny rok liturgiczny. Rozpoczynamy Adwent. To wyjątkowy czas, który skłania
nas do czuwania i bardziej intensywnej refleksji przede wszystkim na temat własnego życia. Oczekujemy na radosne święta Bożego Narodzenia. Wyglądamy też z pełną optymizmu chrześcijańską nadzieją na ponowne przyjście Chrystusa Pana na końcu czasów, podczas chwalebnego dnia Jego Paruzji.

Nowy rok liturgiczny, który zaczynamy, to także
nowy, kolejny etap naszej osobistej historii zbawienia. Mijają dni, miesiące, lata. Który to już Adwent
w naszym życiu? Czy przez owo cykliczne, coroczne
uobecnianie tamtego historycznego Adwentu nasze
oczekiwanie i tęsknota za Panem stają się coraz intensywniejsze, a nasze myślenie o niebie coraz częstsze? Czy jesteśmy ludźmi, którzy każdego dnia
czujnie oczekują na radosne spotkanie z Panem? Za
brak takiej postawy w naszym codziennym życiu
przeprośmy teraz naszego najlepszego Ojca.

W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII
W rozmowach z parafianami od czasu do czasu
zdarzają się prośby o wyjaśnienie jakiejś części Mszy
św. czy też różnych zagadnień wokół tematu Eucharystii. W związku z tym po niedawno zakończonym cyklu katechez z okazji Roku Wiary poświęconych rozważaniom na temat Credo, czyli wyznania
wiary, pragniemy zaproponować nowy cykl artykułów, poświęcony tym razem uczestnictwu we Mszy
świętej, w którym omówione zostaną kwestie dotyczące znaków i symboli liturgicznych, właściwego
rozumienia poszczególnych momentów Eucharystii,
a także miejsca, jakie zajmuje w życiu codziennym
chrześcijanina ten największy ze wszystkich Sakrament.

Część 1

Dlaczego opuszczają?

N

awet w kręgu osób wierzących i praktykujących zdarza się, że niektórzy od czasu do
czasu pod byle pozorem opuszczają Mszę
świętą niedzielną. Temat ten jest niezwykle głęboki, ponieważ sięga problemu rozumienia sensu Eucharystii. Gdyby ludzie ci wiedzieli, czym ona jest,
przyszliby na pewno.
Niewłaściwa interpretacja przykazania kościelnego: „W niedzielę i święta uczestniczyć we Mszy
świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”
doprowadziła też do tego, że jeżeli ktoś nie może
być w niedzielę w kościele, to już w ogóle nie myśli
o tym, że za kilka godzin, rano, w poniedziałek, bez
większych przeszkód może stanąć przy ołtarzu i uczestniczyć w świętej Ofierze.
Po obecnej katechezie wierni coś niecoś wiedzą, czym jest konsekrowany Chleb, ale prawie z reguły nie pojmują, czym jest święta Ofiara. Zdarza
się, że wierni będący w niedzielę na wycieczce upominają się o udzielenie im Komunii świętej, ponieważ nie mają czasu na stanie w kościele przez
całą Mszę świętą. Czy to ich wina? Nie, to wina wychowania religijnego. Zostali przygotowani do Komunii świętej, ale nie zostali przygotowani do uczestnictwa we Mszy świętej.
Interpretując przykazanie święcenia dnia świę-

tego należy pamiętać, że niedziela jest związana
z Mszą świętą, ale nie odwrotnie. Połączenie uczestnictwa we Mszy świętej wyłącznie z niedzielą jest
z punktu widzenia odkrywania wartości świętej Ofiary poważnym błędem. Mamy wychowywać do zrozumienia sensu niedzieli jako dnia Pańskiego i świętego. To jest nasze pierwsze duszpasterskie zadanie. Drugim zadaniem jest pomoc w odkrywaniu
bogactwa samej Mszy świętej. W świadomości chrześcijanina te dwie sprawy muszą być jasno oddzielone i odpowiednio połączone. Tylko wtedy potrafi
on właściwie przeżywać niedzielę i tylko wtedy
potrafi w pełni korzystać z Mszy świętej.
Mimo iż, w ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie
przybyło kościołów i są one obecne w nawet bardzo
małych miejscowościach, a Msze w niedziele odprawiane są od świtu do zmierzchu, to jednak przy
dzisiejszym pędzie życia coraz częściej zdarza się,
że uczestniczenie w niedzielnej Eucharystii jest poważnie utrudnione lub w skrajnych przypadkach
wręcz niemożliwe.
Pracodawcy nierzadko nie szanują obowiązku
niedzielnego spoczynku nie dając przy tym swoim
pracownikom wolnego od pracy w tym dniu. Coraz
więcej osób decyduje się na studia zaoczne w trybie
weekendowym, na których zajęcia odbywają się

w soboty i niedziele praktycznie od rana do wieczora. Co w takiej sytuacji zrobić? Przede wszystkim, należy rozważyć, czy uczestnictwo we Mszy
w konkretnym przypadku jest rzeczywiście niemożliwe. Często jest bowiem tak, że dałoby się mimo
rozlicznych zajęć uczestniczyć we Mszy, lecz wiązałoby się to np. z koniecznością wcześniejszego
wstania z łóżka, odwiedzenia kościoła po całym męczącym dniu, lub poszukania innej świątyni, w której układ Mszy będzie dla nas dogodniejszy, a studenci mogliby udać się na Eucharystię podczas długiego „okienka” między zajęciami. W wielu przypadkach okazuje się, że dało by się to zrobić, ale
potrzeba jednej rzeczy – trzeba po prostu chcieć.
A co w przypadku, gdy obecność na Mszy niedzielnej jest zupełnie nie możliwa? Niekiedy ktoś
pracuje lub studiuje przez 12 godzin i choćby
chciał, nie jest w stanie przyjść do kościoła. Takie
sytuacje, choć bardzo rzadkie, jednak również się
zdarzają. Co wtedy zrobić? Można skorzystać z możliwości uczestniczenia we Mszy św. w sobotę wieczorem, gdyż według Katechizmu Kościoła Katolickiego obowiązek uczestnictwa we Mszy św. spełnia
ten, kto uczestniczy w niej w sam dzień świąteczny
lub wieczorem dnia poprzedniego (KKK 2180).
A jeśli nawet takie rozwiązanie nie jest możliwe,
należałoby zadbać o to, by przyjść na Mszę w któ-

rykolwiek dzień powszedni. Również właściwym
zadośćuczynieniem w przypadku zaniedbania uczestnictwa we Mszy niedzielnej z własnej winy powinno być uczestniczenie w niej w tygodniu. Sami
wierni winni to stosować bez oczekiwania na wezwanie do tego przy konfesjonale. Jeśli komuś wydaje się to zbyt trudne, to dowodzi, że jest chrześcijaninem tylko z imienia i dba jedynie o zewnętrzną formę swej religijności.
Jeżeli ktoś nie może być na przyjęciu imieninowym u swego przyjaciela w dniu imienin, to przybywa do niego przy pierwszej nadarzającej się okazji. Jest to bowiem dla niego i dla przyjaciela zaszczyt i radość. Niewielu tak traktuje świętą Ucztę.
Wielu w życiu religijnym szuka byle pretekstu, by
się zwolnić z takich czy innych praktyk. To dowód,
że uczestnictwo w Ofierze Chrystusa traktują jako
ciężar, jako obowiązek, a nie jako radosne spotkanie przy stole na wspólnej uczcie.
Nigdy nie opuści Mszy świętej człowiek, który
zna jej wartość. Może zrezygnować ze wszystkiego,
ale nie z tego uczestnictwa. Jest wielu ludzi, którzy
nigdy z własnej winy nie opuścili Mszy świętej w
niedzielę i święta, a od lat uczestniczą w niej niemal codziennie. Oni wiedzą, że bez tego spotkania
z Bogiem nie mogliby żyć, jak nie można żyć bez
codziennego posiłku.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronują nam:
 we wtorek – św. Franciszek Ksawery, prezbiter,
jezuita, uważany za jednego z największych misjonarzy w dziejach Kościoła;
 w środę – św. Barbara, dziewica i męczennica,
szczególna patronka górników i hutników i św. Jan
Damasceński, prezbiter i doktor Kościoła;
 w piątek – św. Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku, który zasłynął szczególną miłością do potrzebujących
 w sobotę – św. Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony teolog, wielki Doktora Kościoła.
2. W dni powszednie Adwentu odprawiamy Mszę
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwane
Roraty. Do licznego udziału w tej Mszy, odprawianej o godz. 1700 zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych. Pierwsze Roraty w poniedziałek 2 grudnia. Podczas nich dzieci mogą zbierać obrazki, a najgorliwsi zostaną nagrodzeni. Zachęcamy do własnoręcznego wykonywania roratnich lampionów.
3. W piątek w czasie Rorat o godz. 1700 będziemy
gościć w naszej parafii św. Mikołaja, serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt przed Mszą
św. ze św. Mikołajem.
4. W piątek i sobotę w sklepie Biedronka zostanie
przeprowadzona przez młodzież naszego Gimnazjum akcja charytatywna Caritasu. Będą zbierane

dary dla potrzebujących, zachęcamy by robiąc w
tych dniach zakupy kupić coś więcej i przekazać dla
potrzebujących.
5. W tym tygodniu przypada:
 pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym
modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Msza
św. w Cementowni o godz. 1500.
 pierwszy piątek miesiąca – szczególna okazja
do wynagradzania Sercu Jezusowemu za grzechy.
Spowiedź od godz. 1600. Kancelaria w tym dniu będzie nieczynna.
 pierwsza sobota miesiąca – czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Odwiedziny chorych od godz. 900
a o godz. 1700 Msza św. Różańcowa – serdecznie
zapraszamy
6. Od tej niedzieli można nabywać opłatki. Ofiary
składane przy nabywaniu opłatków zostaną przeznaczone na potrzeby naszej parafii.
7. Za tydzień, w niedzielę w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dzieci
przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej
otrzymają poświęcony medalik – znak orędownictwa Matki Bożej. Uroczyste poświęcenie i wręczenie
medalików na Mszy o godzinie 1030.
8. W przyszłą niedzielę po raz XIV będziemy wspierać modlitwą i darami materialnymi Kościół na
Wschodzie. Zbiórka do puszek po każdej Mszy św.
9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

2 – 8 grudnia 2013 r.

2 grudnia – poniedziałek
700

1) + Artur Nawara – od wujka Tadeusza.
2) + Jadwiga Stanek – od rodziny Kowalskich.

1700

+ Witold Podsiadło; Marianna i Władysław Kopyciak.

3 grudnia – wtorek
700

1) + Marian Nierychły.
2) + Stanisław Kurek – od Henryka i Janiny Lubach z rodziną i Kazimiery Zagały.

1700

+ Adam Siedlecki.

4 grudnia – środa
700

1) + Artur Nawara – od rodziców.
2) + Stanisław Kurek – od Anny Migalskiej i Marcina Migalskiego.

1700

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

5 grudnia – czwartek
700

1) + Artur Nawara – od brata z rodziną.
2) + Stanisław Kurek – od sąsiadów Anny i Władysława Piotrowskich.

1700

+ Helena, Franciszek Słota.

6 grudnia – piątek
700

1) + Marianna Kuchnecka – od sąsiadów Jaworskich.
2) + Józefa Jaworska – od sąsiadów Hechman.

1700

Msza zbiorowa za zmarłych.

7 listopada – sobota
700

1) + Władysława, Stanisław, Józefa i Stanisława.
2) + Jan Wacowski – od siostry Antoniny z Andrzejem.

1700

+ Stanisław Kurek – od Koła Różańcowego.

8 grudnia – niedziela
700

+ Maria i Franciszek Kmita.

900

+ Leon Podsiadło – w 8. r. śmierci.

1030

+ Anna Kosoń – od brata i bratowej.

1200

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ksawerego Grajdek w 1. r. urodzin.

1700

+ Maria Biedak – od ks. Michała, ks. Pawła i Janiny Musialskiej z rodziną.
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