


Słowo na niedzielę 
11 grudnia 2011 r. - III NIEDZIELA ADWENTU 
rok B, Iz 61, 1-2a. 10-11 Ps: Łk 1 1 Tes 5,16-24 J 1,6-8.19-28
Rozważa ks. Kanonik  Józef  Boniecki

„Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił.”(Iz 61,1)
Jakże wielkiej łaski dostępuje chrześcijanin, gdy  Pan go namaszcza Duchem Świętym w sakramentach: chrztu, 
bierzmowania, czy kapłaństwa. Staje się Jego dzieckiem i to umiłowanym. Przeżywając Adwent tegoroczny, ale 
i swego życia, pomyślmy -  po co to wszystko? Namaszczenie, czekanie, radowanie się z przybycia Światłości 
Świata? Bóg namaszcza byśmy byli godni nieba, by mieć moc, która w słabości się wydoskonali, by dawać  

świadectwo o Nim żyjącym pośród nas. Namaszczeni czekamy z większą radością, ale i zaangażowaniem by przygotować Mu gościniec 
swego serca,  swojej rodziny, czy wspólnoty… Posprzątane i udekorowane kościoły, domy, przygotowana wieczerza? Czy to wystarczy? 
Co mam jeszcze uczynić, aby kiedyś osiągnąć życie wieczne? Jezus przypomina „idź sprzedaj wszystko co masz”!, czyli oddaj grzechy: 
nienawiść, przywiązanie do nałogów, brak czasu na Mszę Świętą, na modlitwę. Wymień  to u Jezusa na Jego Pokój, którym się podzielisz 
w wigilijny wieczór. To najlepsza inwestycja jaką w tym czasie uczynisz.

18 grudnia 2011 r. – IV NIEDZIELA ADWENTU
rok B, Ewangelia wg św. Łukasza 1, 26 - 38

Rozważa ks. Prałat Bolesław Kawczyński

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska”          
(Łk 1,26-38)
Nasze tegoroczne oczekiwanie adwentowe dobiega końca. Przynosimy dziś Panu trud naszej adwentowej pokuty, 
umartwienia, wyrzeczenia, modlitwy. Całym sercem przygotowujemy się na spotkanie z Panem w Tajemnicy 
Świąt Bożego Narodzenia. Pragniemy przeżywać je w bliskości Boga i ludzi i dlatego myślimy o uporządkowaniu 

swojego życia: skorzystaniu z nauk rekolekcyjnych, sakramentu Miłosierdzia, Komunii św. Chcemy – jak Maryja – mieć Chrystusa w sercu 
i nieść Go innym. W tej pracy nad ubogaceniem swojej duchowości nie może zabraknąć modlitwy i wyciszenia – uczy nas tego Maryja, 
która słucha anioła i rozważa w sercu Słowo Boże, w cichości i pokorze całkowicie zdając się na Boga. Tylko człowiek pokorny może trwać w 
ciszy i czuwać. Autentyczna cisza daje pokój, pogodę ducha, radość, równowagę, wewnętrzne uporządkowanie i ufną wiarę. Bez ciszy i bez 
kontemplacji człowiek łatwo traci nadzieję i wątpi, odchodzi od Boga i miota się bez sensu, byle tylko zapełnić życiową pustkę i zagłuszyć 
wewnętrzny niepokój. Trwajmy w ciszy i kontemplujmy Boga, jeśli pragniemy rozwoju duchowego. W obecnym czasie łaski prośmy w 
sposób szczególny Pannę Najświętszą – aby nauczyła nas swego milczenia, swej dobroci, swej pokory. 

25 grudnia 2011 r. - UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA PAŃSKIEGO
Msza św. w dzień, Ewangelia wg św. Jana 1,1 -18

Rozważa ks. Prałat Karol Napiórkowski

W Ewangelii wg św. Jana usłyszymy słowa: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Pomyślmy: 
„Słowo” – Syn Boży zamieszkał wśród nas. Jezus rodzi się w nas, gdy przyjmujemy Go pod postacią chleba – w 
Komunii św.  Słowo „Betlejem” znaczy „Dom chleba”. Gdy przyjmujemy Jezusa pod postacią chleba stajemy się 
dla Jezusa „domem” – Betlejem. Wpatrzeni w postać maleńkiego Jezusa – Zbawiciela, którego „ujrzała ziemia”, 
dziękujmy Bogu za to, że możemy raz jeszcze w naszym życiu przeżyć tajemnicę Bożego Narodzenia. Uroczystość 

mówi o tym, że Bóg mieszka nie tylko w niebie, ale postanowił zamieszkać na ziemi. Pragnie zbudować sobie dom w ludzkim sercu. 
Możemy w tym miejscu przytoczyć słowa naszego Wieszcza Adama Mickiewicza: „Wierzysz, że Bóg zrodził się w Betlejemskim żłobie, lecz 
biada Ci, jeśli nie narodził się w Tobie”. Otwórzmy więc nasze serca dla przychodzącego do nas nowonarodzonego Zbawiciela.



Przyjście na świat Bożego Syna jest nowym etapem w historii 
ludzkości i świata. Odwieczny Syn Boży przyjmuje ludzkie ciało 
wkraczając tym samym w niesamowity sposób w życie człowie-
ka, który przez grzech tak bardzo oddalił się od Boga. On staje 
się człowiekiem, po to, aby grzeszny człowiek na nowo stał się 
dzieckiem Boga.  Przystęp do Ojca na nowo zostaje otwarty dla 
każdego z nas. Ogromna i niesamowita miłość Boga sprawia, że 
Syn Boży wchodzi  w życie człowieka w fizyczny sposób. Wciele-
nie i Narodzenie są początkiem odkupienia, którego kulminacja 
dokonuje się  na  krzyżu i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.  
Boży Syn przyjmuje ludzką naturę, aby człowiek stał się uczest-
nikiem świętości Boga i dziedzicem nieba.
Dzisiejszy świat bardzo lubi Boże Narodzenie. To takie piękne, 
rodzinne, sentymentalne, urokliwe dni... Tyle wzruszeń, tyle 
radości… Piękna choinka, prezenty… Wspaniała wieczerza wi-
gilijna…  Biały opłatek (kupiony w supermarkecie) podawany 
z rąk do rąk, łamany, dzielony…  Życzenia radości, pomyślno-
ści, zdrowia („bo jest najważniejsze”)… O północy Pasterka, 
może wraz z rodziną („bo taka tradycja”)…  Kartki świąteczne 
z pięknymi życzeniami, kolorowe, radosne ( Mikołaj, choinka, 
bombki)… A na koniec jeszcze stwierdzenie: „święta, święta i 
po świętach”…

Tak właśnie wygląda współczesne Boże Narodzenie. Tylko jakoś 
dziwnie zapomnieliśmy o Najważniejszym, o Tym, który przy-
chodzi - o Jezusie Chrystusie. Paradoks współczesnego człowieka 
- świętuje narodzenie Jezusa bez Jezusa. Raduje się i cieszy nie 
bardzo wiedząc dlaczego. Z jednej strony odrzuca Jezusa, walczy 
z krzyżem, prześladuje chrześcijan, opluwa Kościół, nawołuje do 
nienawiści, pogardy, a z drugiej świętuje narodzenie Tego, który 
przychodzi, który umarł na krzyżu, który założył Kościół i powo-
łał do niego chrześcijan, który mówi „miłujcie się wzajemnie”, 
który umarł w obronie godności człowieka zniewolonego przez 
grzech. Nawet chrześcijanie ulegają takiemu stylowi myślenia i 
życia… TAKI PARADOKS…
 A co najważniejsze Jezus i tak się rodzi, i tak przychodzi przy-
nosząc pokój, radość, miłość i najważniejsze zbawienie.  Na-
rodzenie Jezusa jest wielkim świętem chrześcijaństwa i nie po-
zwólmy, aby współczesny świat zagrabił nam Boże Narodzenie i 
zredukował je do sentymentów, zakupów i prezentów. Walczmy 
o Jezusa w naszym życiu, niech Jego przyjście w ludzkim ciele 
dokona się w naszych sercach. I wtedy i tylko wtedy będziemy 
mogli przemieniać ten świat i prowadzić go do Boga, który jest 
Miłością.  
                     Ks. Mariusz Danielewski

 

„ …Dziecię  nam się narodziło, Syn został nam dany…”              
                                                                        (Iz 9,5)

„ …dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan…” (Łk 2,11)

Boże Narodzenie

Uwieńczeniem przeżyć Adwentowych jest Wigilia Bożego 
Narodzenia. Przygotowania do tej wieczerzy należy zakończyć 
wcześniej by nie trwały do ostatniej chwili. Zachowujemy 
starannie dawne obyczaje religijne związane z tym wieczorem. 
Potrawy wigilijne są potrawami postnymi, tym bardziej nie 
powinno mieć miejsca używanie alkoholu podczas wieczerzy. 
Jedno miejsce przy stole zostaje wolne, jako znak pamięci  o 
bliskich zmarłych  i podróżnych, którzy niespodziewanie mogą 
zapukać do drzwi . Pięknym gestem miłości jest zaproszenie 
do stołu wigilijnego kogoś samotnego, biednego, osoby która 
nie jest w stanie przygotować sobie wieczerzy. Stół wigilijny 
nakrywamy odświętnie białym obrusem, pod który kładziemy 
trochę siana , na pamiątkę urodzenia Chrystusa w żłobie na 
sianie. Na stole kładziemy Pismo Święte i ustawiamy talerzyk 
z opłatkami. Gdy ukaże się pierwsza gwiazda na niebie, na 
znak Gwiazdy Betlejemskiej  rodzina gromadzi się wokół stołu 
wigilijnego. Ktoś z rodziny najlepiej Ojciec , czyta fragment 
Ewangelii ( Łk 2, 1-10 lub Łk 2, 1-7 ). 
„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby 
przeprowadzić spis ludności w całym państwie.  Pierwszy ten 
spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.  
Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego 
miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do 

Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ 
pochodził z domu i rodu Dawida,  żeby się dać zapisać z 
poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.  Kiedy tam 
przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.  Porodziła 
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła 
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 
 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali 
straż nocną nad swoją trzodą.  Naraz stanął przy nich anioł 
Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo 
się przestraszyli.  Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto 
zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego 
narodu”.
Po odczytaniu Ewangelii ojciec rodziny zachęca do chwili 
milczenia i cichej modlitwy. Następuje łamanie się opłatkiem 
– ojciec rodziny składa wszystkim życzenia i przełamuje się 
opłatkiem najpierw z matką , potem z pozostałymi członkami 
rodziny. Wszyscy nawzajem składają sobie życzenia. W czasie 
wieczerzy nie należy włączać telewizora. Kiedy wieczerza 
dobiega końca , świąteczny nastrój podtrzymuje śpiew kolęd 
i wzajemne obdarowywanie się upominkami. W ten sposób 
upłynie czas oczekiwania na Pasterkę – świąteczną Ucztę 
Eucharystyczną całej rodziny parafialnej . 

 Źródło:  Agenda liturgiczna i Biblia tysiąclecia.

Przeżyjmy godnie 
Wieczór Wigilijny



Ojcze Niebieski! Oto ja, grzeszne dziecko 
Twoje, przystępuję do Ciebie z całą po-
korą serca, aby uprosić Twoje przebacze-
nie. Pragnę oczyścić moją duszę z licz-
nych grzechów, którymi Cię obraziłem. 
Chcę odprawić dobrą spowiedź świętą i 
z Twoją pomocą szczerze się poprawić. 
Ześlij Ducha Świętego do mego serca i 
wspomóż mnie swoją łaską.
Przyjdź Duchu Święty, oświeć mój ro-
zum, abym grzechy swoje dokładnie 
poznał, wzrusz moją wolę, abym za nie 
serdecznie żałował, szczerze się z nich 
wyspowiadał i stanowczo się poprawił.
O Maryjo, Ucieczko Grzeszników, wsta-
wiaj się za mną! Święty Aniele Stróżu i 
święty mój Patronie, wyproście mi łaskę 
dobrej spowiedzi świętej. Amen.

Kiedy po raz ostatni się spowiadałem? 
Czy przyjąłem niegodnie jakiś sakra-
ment? Czy z powodu wstydu zataiłem 
jakiś grzech śmiertelny w trakcie po-
przednich spowiedzi?

I przykazanie
Czy wątpiłem lub przeczyłem prawdom 
wiary katolickiej? Czy mówiłem bez sza-
cunku o rzeczach świętych, sakramen-
tach, Kościele, kapłanach? 
Czy wystawiałem moją wiarę na próbę, 
czytając książki lub czasopisma przeciw-
ne wierze katolickiej? 
Czy kierowałem się w życiu zabobona-
mi lub spirytyzmem? Czy należałem do 
jakiejkolwiek sekty lub stowarzyszenia 
przeciwnego religii katolickiej?

II przykazanie
Czy wzywałem Imienia Boga nadarem-
no? Czy bluźniłem? Czy przysięgałem 
kłamliwie lub niepotrzebnie?Czy przy-
sięgałem wyrządzić zło? 
Czy okazywałem miłość do Kościoła 
świętego i modliłem się za jego szafa-
rzy?

III przykazanie
Czy z mojej winy i bez ważnej przyczy-
ny opuściłem Mszę św. w niedzielę lub 
święta? Czy uniemożliwiałem uczest-
nictwo we Mszy św. tym, którzy są mi 
podlegli? 
Czy zachowywałem nakazane przez Ko-
ściół posty i wstrzemięźliwość od pokar-

mów mięsnych? Czy brałem udział w 
hucznych zabawach w czasie zakazanym 
przez Kościół?

IV przykazanie
Czy byłem posłuszny rodzicom i przeło-
żonym w sprawach dużej wagi?Czy źle 
traktowałem rodziców czynem lub sło-
wem? Czy życzyłem im źle? 
Czy dbałem o chorych i starszych? Czy 
przyczyniałem się do atmosfery rodzin-
nej poprzez czynny udział w pracach i 
obowiązkach domowych? 
Czy dałem zły przykład moim dzieciom, 
nie wypełniając obowiązków religij-
nych, rodzinnych, zawodowych? Czy za-
smucałem je swoim zachowaniem? Czy 
dbałem o wspólną modlitwę w rodzinie 
i o wychowanie religijne moich dzieci? 
Czy starałem się o to, aby wychowanie, 
które otrzymują w szkole, było zgodne 
z wiarą? 
Czy wprowadzałem dzieci w tematykę 
przekazywania życia?

V przykazanie
Czy spowodowałem czyjąś śmierć? Czy 
wykonywałem, doradzałem lub uła-
twiałem dokonanie aborcji? 
Czy dbałem o moje zdrowie? Czy upija-
łem się, piłem za dużo lub brałem nar-
kotyki? Czy myślałem o pozbawieniu się 
życia lub pragnąłem śmierci, nie podda-
jąc się Opatrzności Bożej?
Czy żywiłem nienawiść lub urazy w sto-
sunku do kogoś? Czy gardziłem bliźni-
mi? Czy wyśmiewałem ich lub krytyko-
wałem?Czy życzyłem źle moim bliźnim? 
Czy cieszyłem się z cudzego nieszczę-
ścia? Czy przebaczam bliźnim? 
Czy pozwoliłem, aby opanowała mnie 
zazdrość? Czy porównywałem się z in-
nymi osobami?Czy dawałem okazję do 
grzechu innej osobie przez swoje nieod-
powiednie rozmowy lub zachowanie?
Czy praktykowałem dzieła miłosierdzia?

VI i IX przykazanie
Czy akceptowałem nieczyste myśli lub 
spojrzenia? Czy oglądałem niemoralne 
filmy? Czy prowadziłem wulgarne lub 
nieczyste rozmowy?
Czy dopuszczałem się czynów nieczy-
stych w samotności lub z innymi osoba-
mi tej samej lub odmiennej płci?

Czy unikałem potomstwa stosując środki 
antykoncepcyjne? Czy w czasie pożycia 
małżeńskiego zachowywałem się w spo-
sób przeciwny poczęciu? Czy stosowa-
łem środki wczesnoporonne?
Czy dopuściłem się niewierności pra-
gnieniem lub czynem? Czy unikałem 
niebezpiecznej przyjaźni z osobami, 
które mogą oddzielić mnie od mojego 
współmałżonka? Czy utrzymywałem 
jakieś nieuporządkowane przywiązanie 
uczuciowe, które powinienem zdecydo-
wanie zerwać?

VII i X przykazanie
Czy ukradłem pieniądze lub rzeczy? Ile? 
Czy zwróciłem skradzioną sumę lub na-
prawiłem wyrządzoną szkodę? 
Czy uczciwie prowadziłem interesy?Czy 
na zajmowanym stanowisku unikałem 
niesprawiedliwości, korupcji, zemsty i 
innych nadużyć szkodzących życiu spo-
łecznemu?Czy sprawiedliwie wynagra-
dzałem ludzi za pracę?Czy uczciwie pła-
ciłem podatki?
Czy byłem rozrzutny? Czy zazdrościłem 
innym z powodu ich pozycji ekonomicz-
nej?
Czy wypełniałem należycie obowiązki 
wynikające z pracy? Czy dbałem o do-
skonalenie mojej kompetencji zawodo-
wej?Czy nadużywałem zaufania moich 
zwierzchników?
Czy wspomagałem niemoralne i anty-
chrześcijańskie programy społeczne i 
polityczne?

VIII przykazanie
Czy kłamałem? Czy oczerniałem bliźnich 
lub ukazywałem bez ważnego powodu 
wady innych, choćby były one prawdzi-
we, lecz nieznane? Czy starałem się na-
prawić krzywdy, np. podkreślając zalety 
tych osób? 
Czy niesprawiedliwie osądzałem bliź-
nich? Czy takimi sądami dzieliłem się z 
innymi?
Czy szanowałem słuszne poglądy moich 
bliźnich?
Czy źle mówiłem o innych z powodu zło-
ści, zazdrości lub powierzchowności?

Źródło: 

aimondo Marchioro, „Spowiedź sakramentalna”

Modlitwa do Ducha Świętego przed rachunkiem sumienia
Przyjdź Duchu Święty, Duchu światła i prawdy, który przenikasz tajemnice serca ludzkiego, przed którym nie ma nic skrytego; 
przyjdź i oświeć mój rozum, abym przypomniał sobie swoje grzechy i poznał ich złość. Przyjdź i skrusz moje serce, abym za te grze-
chy szczerze żałował, a wolę moją umocnij do powzięcia skutecznego postanowienia poprawy. Najświętsza Panno, święty Aniele 
Stróżu i wszyscy moi święci Patronowie, wyproście mi łaski potrzebne do poznania, czym obraziłem Najświętszego Boga. Amen.

RACHUNEK SUMIENIA





+ Edmund Rychlik, l. 72, zm. 19 września
+ Marianna Rychlik, l. 83, zm. 22 września
+ Wiktor Jagielski, l. 53, zm. 22 września
+ Jadwiga Wojtczak, l. 67, zm. 23 września
+ Krystyna Kowalczyk, l. 83, zm. 23 września
+ Wanda Krystyniak, l. 79, zm. 28 września
+ Bogusław Chróścicki, l. 68, zm. 1 października
+ Lucja Żbik, l. 85, zm. 2 października
+ Halina Kunicka, l. 57, zm. 4 października
+ Alicja Ślązak, l. 59, zm. 6 października
+ Władysław Kowalczyk. L. 78, zm. 9 października
+ Janina Burdelak, l. 89, zm. 8 października
+ Wiesława Balcerzak, l. 53, zm. 10 października
+ Maciej Sowiński, 7 dni, zm. 13 października
+ Stanisława Strózik, l. 75, zm. 17 października
+ Kazimiera Banasiak, l. 84, zm. 21 października
+ Ryszard Sykała, l. 63, zm. 23 października
+ Krystyna Jagielska, l. 73, zm. 25 października
+ Elżbieta Musialska, l. 65, zm. 30 października
+ Eugeniusz Królikowski, l. 63, zm. 1 listopada
+ Zofia Wierzbowska, l. 60, zm. 1 listopada
+ Teresa Wiśniewska, l. 70, zm. 6 listopada
+ Magdalena Pokorska, l. 34, zm. 8 listopada
+ Zofia Sowała, l. 73, zm. 11 listopada
+ Barbara Gruszczyńska, l. 71, zm. 13 listopada
+ Czesław Jagieło. L. 81, zm. 21 listopada
+ Irena Kwapisz, l. 84, zm. 24 listopada
+ Mirosław Wilczyński, l. 49, zm. 27 listopada
+ Helena Karczmar, l. 65, zm. 26 listopada
+ Tomasz Frieze, l. 44, zm. 25 listopada
+ Marian Kowalkiewicz, l. 51, zm. 30 listopada
+ Jerzy Osiński, l. 64, zm. 7 grudnia
I wszystkie zmarłe dzieci nienarodzone
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Matylda Skała, ur. 29 kwietnia
Sebastian Bruzik, ur. 13 lipca
Michał Maksymilian Łojewski, ur. 17 czerwca
Szymon Janiak, ur. 20 lutego 
Maja Maria Piotrowska, ur. 31 marca
Jan Damian Eibich, ur. 27 stycznia
Wiktoria Mroczek, ur. 24 maja
Hubert Jacek Kołodziejczyk, ur. 22 września
Natalia Krysztofiak, ur. 3 czerwca
Tomasz Szymczak, ur. 2 lutego
 Paweł Zbigniew Rynkiewicz, ur. 18 czerwca
Alicja Szewczyk, ur. 18 stycznia
Magda Maja Prycaszczyk, ur. 5 czerwca
Julian Legun, ur. 9 lipca
+ Maciej Sowiński, ur. 6 października
Franciszek Grądzki, ur. 20 kwietnia
Ewelina Martyna Cielecka, ur. 27 marca
Izabela Zofia Milczarska, ur. 17 czerwca
Michalina Wiktoria Fogel, ur. 6 czerwca
Julia Maria Tyczka, ur. 28 lipca
Piotr Rutecki, ur. 10 sierpnia
Oliwia Wieczorek, ur. 12 lipca
Aleksander Krystian Olszewski, ur. 4 lipca
Gabriela Katarzyna Rygiert, ur. 18.11.2010r.
Hanna Pilc, ur. 8 lipca
Bartłomiej Będkowski, ur. 26 kwietnia
Angelika Kamila Koper, ur. 2 lipca 2010r.
Damian Eryk Koper, ur. 6 marca 2009r.
Szymon Natanael Fijałkowski, ur. 20 marca
Tymoteusz Tomasz Wojciechowski, ur. 9 marca

24 września
Jacek Czerwiec i Agnieszka Szumińska
Grzegorz Rychlik i Kamila Rychlik
Florian van Dalen i Justyna Mianowska
1 października
Michał Janek i Dagmara Ignaczak
Dawid Legun i Katarzyna Skorek
8 października
Artur Sukiennik i Monika Olejnik
Bogusław Szymczak i Katarzyna Rychlik
Paweł Szpulecki i Dorota Rychwalska
15 października
Adam Gral i Paulina Juszczak
Paweł Kawałowski i Maria Klimkiewicz
Krzysztof Szubert i Paulina Pol
Sylwester Przerwa i Magdalena Krawczyk
22 października
Dominik Jóźwiak i Ewelina Siewarga
Maciej Urban i Justyna Dezor
29 października
Grzegorz Kowalczyk i Elżbieta Dominiak
Mariusz Antoszczyk i Paulina Piotrowska
11 listopada
Tomasz Ratajczyk i Joanna Jaracz
19 listopada
Tomasz Janczak i Anna Jakubowska



  1.  Gościmy dziś ks. Andrzeja Jaworskiego, proboszcza parafii św. Pawła w Zduńskiej Woli. Przed Bazyliką ks. Andrzej będzie 
zbierał ofiary na budowę kościoła św. Pawła. W przyszłą niedzielę natomiast przed świątynią będziemy zbierać ofiary, z prze-
znaczeniem na wsparcie dla osób potrzebujących pomocy, z naszej parafii.

  2. Zapraszamy wszystkich do czuwania wraz z Maryją, na Roratach. Roraty odprawiamy w Bazylice, w dni powszednie o 
godz. 18.00, a w sobotę o godz. 7.00, natomiast w kaplicy w Czechach w środy i w piątki o godz. 17.00. Dzieci zapraszamy 
do udziału w Roratach szczególnie w poniedziałki, środy i piątki.

  3.  Dziś o godz. 19.30, zapraszamy gorąco do naszej Bazyliki na koncert papieski, dedykowany bł. Janowi Pawłowi II. Wstęp 
na koncert w wykonaniu artystów scen polskich jest wolny. Skorzystajmy z okazji uczestniczenia w pięknym wydarzeniu arty-
stycznym, a jednocześnie oddajmy w ten sposób hołd umiłowanemu Ojcu świętemu, bł. Janowi Pawłowi II.

  4.  Zbliża się 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Zapraszamy do udziału w naszej Bazylice w uroczystościach zwią-
zanych z tą tragiczną rocznicą, w najbliższy wtorek 13 grudnia, podczas uroczystej mszy świętej o godz. 10.30. Po mszy 
świętej złożymy kwiaty i zapalimy znicze przy krzyżu bł. Ks. Jerzego. Bezpośrednio po mszy świętej zapraszamy na przedsta-
wienie w Ośrodku św. Maksymiliana, przygotowane przez grupę teatralną „Maksymilian”.

  5.  Rycerstwo Niepokalanej zaprasza na spotkanie w najbliższy czwartek, 15 grudnia o godz. 16.00. Franciszkański Zakon Świec-
kich zaprasza na spotkanie w przyszłą niedzielę 18 grudnia o godz. 16.00.

  6. Prosimy o modlitwę w intencji renowacji Misji Świętych, a także o przygotowanie czasu, aby w nich uczestniczyć. Odnowienie 
Misji Świętych, które w tym roku zastępuje nam rekolekcje adwentowe, będziemy przeżywać od przyszłej niedzieli 18 grudnia 
do środy 21 grudnia. W dni powszednie msza święta będzie sprawowana o godz. 7.00, 9.00, 16.30 dla dzieci, 18.00 i 20.00. 
Sakrament pokuty będzie sprawowany pół godziny przed każdą Eucharystią. Szczegółowy plan odnowienia Misji jest dostępny 
w gablotach i w Głosie Maksymilianowym.

  7.  Zachęcamy do nabywania świec wigilijnych przygotowanych przez Caritas. Przypominamy, że cały dochód ze sprzedaży świec 
jest przeznaczony na pomoc dla osób potrzebujących pomocy. Wciąż trwa akcja roznoszenia opłatka do domów. Dziękujemy 
za wszystkie ofiary składane na utrzymanie Ośrodka Pamięci św. Maksymiliana, a także dziękujemy osobom, które pomagają 
w roznoszeniu.

  8. W sobotę przypada Wigilia Bożego Narodzenia. Msza święta w tym dniu będzie sprawowana jedynie rano, o godz. 7.00. 
Adwentowe czuwanie wypełni się w wieczór wigilijny. Te ostatnie godziny czuwania rozpoczynamy w domach czytaniem frag-
mentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa, przy zaświeconej świecy Caritas, dzieleniem się opłatka, życzeniami i postną wieczerzą 
wigilijną, przy śpiewie kolęd, a kończymy gromadząc się na nocnej Eucharystii – Pasterce. Zapraszamy na Pasterkę do naszej 
Bazyliki o północy, natomiast do kaplicy w Czechach, o godz. 22.00. W świątyni gromadzimy się pół godziny przed mszą 
świętą na wspólne śpiewanie kolęd, pod kierunkiem chóru parafialnego.

  9.  Od wtorku 27 grudnia, rozpoczynamy wizyty duszpasterskie – tzw. kolędę. W tygodniu po świętach kolędę rozpoczynamy 
od godz. 9.00, z wyjątkiem piątku, w piątek kolęda od godz. 15.00. Prosimy, aby na czas kolędy obecna była, w miarę możli-
wości, cała rodzina. Do modlitwy przygotowujemy stół przykryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece i wodę święconą z 
kropidłem. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do religii.

10. Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego, Gościa Niedzielnego oraz Głosu Maksymilianowego z informacjami dotyczącymi 
świąt i zbliżającej się kolędy. Polecamy również karty świąteczne, z wyraźnymi odniesieniami do Bożego Narodzenia, rozpro-
wadzane przez ministrantów, którzy w ten sposób zbierają fundusze na nowe, uroczyste stroje liturgiczne.

11. W minionym tygodniu doczesną pielgrzymkę zakończył: śp. Marian Kowalkiewicz Rodzinie i przyjaciołom zmarłego wyrażamy 
nasze współczucie. Polecajmy naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek ......

12. Święty Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Mesjaszowi - Zbawicielowi. Wszystkim naszym parafianom i gościom życzymy, aby 
w adwentowym czuwaniu i oczekiwaniu odnaleziony został przychodzący Jezus. Szczęść Boże.

Z ŻYCIA 
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Poznajemy Ojca Kolbego…
   Odcinek 10 „W klasztorze”

- Dobrze, dobrze, jedziecie z daleka. Niech się chłopcy 
prześpią – mówił brat furtian do Juliusza Kolbego. Ale chłopcy 
strząsnęli sen z oczu i rozglądali się dokoła. Ciemne mury 
klasztoru tchnęły jakąś surowością i powagą. Tuż obok wznosił 
się kościół franciszkański. – Pójdziemy, tato, zobaczyć jego 
wnętrze – prosili chłopcy. Furtian zaprowadził ich do pokoju 
gościnnego i przyniósł trzy talerze gorącej zupy. Przeżegnali się 
i w milczeniu jedli. Dopiero teraz poczuli, że są głodni. Ojciec 
tymczasem rozmawiał z bratem furtianem. – Dziś już za późno 
– mówił brat. – Jutro będzie u nas o godzinie szóstej prymaria, 
to zobaczycie kościół, potem zjecie śniadanie i możecie sobie 
iść obejrzeć miasto.
Chłopcy spali w klasztorze jak zabici, choć było twardo i 
ubogo. Mundek obudził się pierwszy i przetarł oczy. Gdzie 
on jest? Przez okno widać fronton jakiegoś kościoła. Obok 
śpi ojciec i Franek. – Ach, to Kraków! – Mundzio przypomniał 
sobie wszystko. Nagle sygnaturka zadzwoniła na Anioł Pański, 
więc wstali prędko, przeciągając strudzone ramiona. Po Mszy 
świętej i śniadaniu ojciec zaprowadził ich na Rynek i do kościoła 
Mariackiego. Patrz, polskie orły – mówił Mundek, przechodząc 
koło Sukiennic. Z nabożnym zachwytem patrzyli na wspaniałe 
wnętrze kościoła Mariackiego, na gotyckie sklepienia i ołtarze. 
Ze starych murów i świątyń przemówiła do nich potężnie 
polskość. Oddychali polską tradycją i kulturą. Wydało im się, 
że daleko na północy zostawili grozę więzienia i ucisku, ale 
gdy weszli na Wawel i zobaczyli brudne koszary austriackie 
w królewskim zamku – ogarnęło ich 
oburzenie i smutek. Długo patrzyli na 
szarą Wisłę u stóp wzgórza, a Juliusz 
Kolbe przygarnął do siebie chłopców 
i rzekł: - Piękna i wielka jest nasza 
Polska, tylko trzeba ją wyrwać z 
obcych rąk. Mundek podniósł głowę i 
w oczach zajaśniały mu dziwne blaski. 
Więcej niż kiedykolwiek poczuł, jak 
bardzo kocha swoją Ojczyznę. Tak 
jak dawni rycerze postanawiał sobie 
w głębi duszy, że będzie walczył za 
Polskę z bronią w ręku. Wieczorem 
pożegnawszy się z ojcem wsiedli do 
pociągu jadącego do Lwowa. Trzęśli 
się przez całą noc, skuleni na wąskich 
ławkach. Mijali wsie i miasta, góry i 

lasy, mosty na bystrych rzekach. Wreszcie pociąg zajechał na 
wielki dworzec z przeraźliwym gwizdem. Usłyszeli wołanie 
konduktora: - Lwów. Pociąg dalej nie jedzie. Wysiadać. – 
Wyszli, dźwigając ciężkie tobołki, do najbliższego przystanku 
tramwajowego. – Nareszcie – mówił zmęczony Franek. 
Mundek rozglądał się w milczeniu. – Tu rozpocznie się nowe 
życie – pomyślał i zaczął się modlić do Matki Bożej, oddając 
Jej pod opiekę swoje powołanie kapłańskie, swoją przyszłość.
Wysiadłszy z tramwaju odnaleźli wkrótce ulicę Franciszkańską 
i zapukali do furty klasztornej. Od razu wpadli w ruch i gwar 
internatu, który liczył kilkudziesięciu chłopców. Zjeżdżali 
się dopiero, więc huczało od śmiechu, powitań i rozmów. 
Kolbów nikt nie znał. Stali na uboczu i Mundek pomyślał, że 
to wszystko jest jakieś obce. Mnóstwo nieznajomych twarzy, 
śpiewny akcent kresowy, nawet ubranie mieli inne. Poczuł się 
onieśmielony i trochę śmieszny w przyciasnym pabianickim 
mundurku z długimi połami jak w tużurku. Gdy zobaczył brata 
dyżurnego, prędko wyszedł za nim na korytarz, wołając za sobą 
Franka. W sypialni kazano im rozpakować rzeczy. Na środkowej 
ścianie wisiał czarny krzyż i Mundek ujrzał cierpiące oblicze 
Pana Jezusa. W rogu stała figura Niepokalanej przybrana 
kwiatami. Ucieszył się na jej widok, jak gdyby zobaczył matkę. 
– Jest podobna do tej, jaką kiedyś kupiłem sobie na odpuście 
w Lutomiersku, tylko znacznie większa – szepnął z promiennym 
uśmiechem i skłoniwszy głowę, odmówił „Pozdrowienie 
Anielskie”. Potem spokojnie zaczął układać rzeczy, nie zważając 

na zaczepki kolegów. – Skąd jesteście? – 
spytał jeden z nich. – My aż z Pabianic 
– odpowiedział Mundek grzecznie. – To 
u was była rewolucja. – Rewolucję robią 
socjaliści – bąknął drugi kolega. – Ale 
oni walczą o wolną i niepodległą Polskę 
– odciął się Franek.
Byłaby się zaczęła jedna z tych za-
palczywych młodzieńczych dysput, gdy-
by nie dzwonek na obiad. – Chodźcie, 
zaprowadzimy was do refektarza. Trzeba 
się śpieszyć, bo nam zajmą lepsze 
miejsca przy stole – zawołali chłopcy, 
biegnąc na wyścigi do drzwi. Znajomość 
była zawarta.  (cdn)                                                  
                                                     
                                                      Maria Kączkowska

Kończy się już rok poświęcony szczególnemu  poznawaniu Św. Maksymiliana, ale nie kończymy z Nim 
naszej znajomości, a może dla niektórych ta przyjaźń właśnie się rozpoczęła? W kolejnych gazetkach 
nadal będziemy drukować naszą opowieść o bliskim nam Świętym człowieku, do którego możemy 
zwracać się z prośbą o wstawiennictwo w naszych potrzebach.

Uroczyste zakończenie Roku Św. Maksymiliana odbędzie się w naszej Bazylice w dniu 8 stycznia 2012r. 


