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Wraz z pierwszą niedzielą Ad-
wentu AD 2022, wchodzimy  
w nowy rok duszpasterski, który 
będziemy przeżywać pod hasłem Wie-
rzę w Kościół Chrystusowy. Będziemy 
chcieli zwrócić naszą uwagę na to, czym 
w swej najgłębszej istocie jest Kościół  
i podnieść świadomość 
wiary w Kościół, którą 
wyznajemy w Składzie 
Apostolskim. Chcemy 
sobie uświadomić, że 
Kościół nie jest jakąś 
zewnętrzną instytucją, 
ale, że my wszyscy go 
stanowimy, że my –  
i duchowni i świeccy - 
jesteśmy Kościołem. 
„Kościół – jak zauważył 
bp Andrzej Czaja, prze-
wodniczący Komisji 
duszpasterskiej Konfe-
rencji Episkopatu Polski 
– jest to wspólnota Ludu 
Bożego, która zmierza 
za Chrystusem, dając 
się prowadzić Bożemu 
duchowi. A po drodze 
nie możemy lekceważyć 
świątyni, w której Bóg 
dokonuje naszego 
uświęcenia, jak i również znaków dro-
gowych na tej drodze, jakimi są przyka-
zania i Ewangelia”. 
W odkrywaniu tajemnicy Kościoła  
i tego jakim ma być Kościół, program 
duszpasterski nowego roku duszpaster-
skiego jest zbieżny z synodem o syno-
dalności, który również stawia sobie za 
zadanie wsłuchiwania się w to, co na 
obecnym etapie Duch Boży ma do po-
wiedzenia Kościołowi. Spróbujemy 
więc na nowo odkryć, co w istocie zna-
czy Wierzyć w Kościół Chrystusowy  
i uświadomić sobie, że oznacza to - 
wierzyć w Boga, który objawił się jako 
Emmanuel. Kolejne pytanie jakie bę-
dziemy stawiać to: Dlaczego warto jest 
Wierzyć Kościołowi? I uświadomimy 

sobie jeszcze bardziej, że wyłącznie dla-
tego warto Wierzyć Kościołowi, że 
przekazuje on treści objawione 
wprost przez samego Boga, a nie przez 
jakąkolwiek ludzką naukę. Wierzyć 
Kościołowi – to wierzyć Bogu.  
W Kościele przekazywane jest to, co 

Bóg chce nam ofiarować i jeśli 
nie wierzę w Kościół, to się na 
to zamykam. Wszystko to po to, 
aby podążać wraz  
z Kościołem wspólną drogą, 
która być może jest wyboista, 
ale jednak prowadzi ku zbawie-
niu. A z kolei warunkiem pod-
jęcia wspólnej drogi wraz z 
Kościołem i w Kościele jest 
umiłowanie Kościoła, bo ina-
czej iść razem się po prostu nie 
da. Warto zwrócić uwagę na to, 
że ludzki grzech nie podważa 
sensu Kościoła, ani wartości 
jego misji. Bo przecież Kościół 
jest święty świętością obecne-
go w nim Boga i jest grzeszny 
jako wspólnota grzesznością 
ludzi, którzy tę wspólnotę 
tworzą. To my, ludzie, spra-
wiamy, że w Kościele jest tyle 
grzechu, choć on sam jest świę-
ty świętością samego Boga.  

Drodzy Parafianie zapra-
szam Was do udziału w tegorocz-
nym Adwencie do Szkoły Patrze-
nia. Najpierw patrzenia przemieniają-
cego – od Kościoła instytucji, znaków, 
symboli, rytuałów do Kościoła którego 
jestem integralną częścią, który tworzę, 
którego stanowię, w który wierzę. Po-
tem patrzenia „przez zasłonę” czyli od-
krywania na nowo w Kościele samego 
Jezusa - Boga w sakramentalnych zna-
kach, Piśmie Świętym, w drugim czło-
wieku, czyli wiary Bogu.  W końcu pa-
trzenia „w głąb” czyli doświadczenia 
miłosiernej miłości Boga - działającego 
w Kościele w którym jestem i który 
kocham. 



Po Bożym Narodzeniu i po Nowym 
Roku rozpoczyna się czas wizyt 
duszpasterskich w naszych domach, 
czyli tak zwanej kolędy. Kolęda jest 
oficjalną wizytą duszpasterską, 
dlatego przyjęcie kapłana w na-
szych domach jest wyrazem naszej 
wiary i przywiązania do Kościoła  
i duszpasterzy. 
Obejmuje ona wspólne dziękczynie-
nie za otrzymane łaski i prośbę  
o błogosławieństwo w nowym roku. 
Powinna zgromadzić wszystkich do-
mowników. Tradycja każe z tej oka-
zji pisać poświęconą kredą na 
drzwiach błogosławionych domów 
„C+M+B” i datę roczną - co jest 
skrótem od łacińskiego Christus 
Mansionem Benedicat - Chrystus 
Mieszkanie Błogosławi. 
Wizyta duszpasterska to także spo-
tkanie kapłana z parafianami. Pod-
czas kolędy najważniejsza jest obu-
stronna serdeczność i oczywiście 
wrażliwość religijna. Kolęda jest do-
skonałą okazją ku temu, aby lepiej 
się poznać, aby przełamać anonimo-
wość, aby wymienić swoje uwagi 

czy spostrzeżenia dotyczące życia 
parafialnego, czy też życia konkret-
nej rodziny. Taka wizyta jest okazją 
do tego, aby zachęcić do większej 
gorliwości, do większego zaangażo-
wania się w życie parafii, a może do 
podjęcia konkretnych decyzji życio-
wych, do uregulowania sytuacji ro-
dzinnej, małżeńskiej. Jest to więc 
wydarzenie ważne dla całej rodziny. 
Nie lekceważmy tego i jeżeli jest to 
możliwe, niech w czasie kolędy 
wszyscy domownicy będą obecni w 
domu.  
Przygotowanie do kolędy może mieć 
podwójny charakter. Duchowy – 
przez udział w modlitwie.  
I zewnętrzny – stół nakryty białym 
obrusem, krzyż, świece, Pismo świę-
te, przygotowana woda święcona lub 
woda do poświęcenia.  Uwaga! Waż-
ne - ofiara pieniężna nie jest warun-
kiem wizyty duszpasterskiej! Jeżeli 
nie stać nas na złożenie ofiary, nie 
musimy się z tego powodu tłuma-
czyć, ani czuć się nieswojo. Nato-
miast, jeżeli kogoś stać na to, może 
złożyć ofiarę. Na co są przeznaczone 

te pieniądze? Na wiele celów: na 
działalność charytatywną prowadzo-
ną przy parafii, na utrzymanie ko-
ścioła, na remonty, ogrzewanie itp..  

Tak jak w ostatnich dwóch 
latach, i w tym roku (2023) 
wizytę duszpasterską w stycz-
niu - przeprowadzimy tylko 
na zaproszenie. Osoby i rodzi-
ny, które chciałyby spotkać 
się z duszpasterzem w swoim 
domu w ramach odwiedzin 
duszpasterskich, mogą to 
zgłosić w zakrystii lub w kan-
celarii, w czasie całego ad-
wentu. Proszę podać również  
możliwość przyjęcia kapłana czy w 
godzinach rannych (9-12) czy po-
południowych (16-20) W okresie, 
między Bożym Narodzeniem a No-
wym Rokiem, przygotujemy plan ko-
lędy na podstawie zgłoszeń i od po-
niedziałku 2 stycznia udamy się z 
modlitwą i błogosławieństwem tyl-
ko do zgłoszonych domów. Powie-
rzamy to Bożej Opatrzności!  

 Archidiecezjalny apostolat modlitwy DWUNASTKA jest codzienną modlitwą grupy dwu-
nastu osób (na wzór 12 Apostołów), w ciągu jednego roku kalendarzowego. Każdego dnia,  
o dowolnej porze i miejscu, każda z 12 osób modli się jedną krótką modlitwą 
(wydrukowaną na kieszonkowym obrazku) wzbudzając następującą intencję modlitwy: proś-
ba o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za powołanych. Zobowiązanie do tej 

codziennej modlitwy trwa jeden rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.  Osoby, które już 
modlą się w Dwunastkach mogą  przedłużyć modlitwę na kolejny rok - za co je-
steśmy bardzo wdzięczni. Nowe osoby mogą włączyć się w modlitwę odbierając 
w zakrystii  specjalny obrazek obrazek z modlitwą. 

Każdego 25 dnia miesiąca (dzień 25 kojarzony jest z  uroczystością 

Zwiastowania Pańskiego) modlimy się na Mszy św. o godz. 

18.00 w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej  

śmierci a zwłaszcza za życie poczęte zagrożone zagładą 

czyli aborcją. W tej Mszy św. modlimy się także za wszystkich, którzy 

podejmują, szczególnie w naszej parafii, dzieło duchowej adopcji dziecka 

poczętego zagrożonego zagładą. Każdy 25 dzień  miesiąca i Msza św. w 

tej intencji jest okazją do podjęcia duchowej adopcji. Każdy kto  chce to 

uczynić może zgłosić się do zakrystii po specjalny modlitewnik i deklaracje 

duchowej adopcji. Ofiary złożone na tacę podczas tej Mszy św. stanowią 

stypendium mszalne. 



Msza święta gregoriańska oznacza 30 Mszy 

św. odprawianych w kolejnych dniach, ofiarowa-

nych za jedną osobę zmarłą. 

Zwyczaj ten został zapoczątkowany przez papieża 

Grzegorza Wielkiego (+604), który polecił w taki 

sposób modlić się za zmarłego mnicha benedyktyń-

skiego. Jak podaje pobożny przekaz, trzydziestego 

dnia zakonnik miał się objawić papieżowi 

i dziękować za wyświadczone mu w ten sposób mi-

łosierdzie. Zwyczaj odprawiania gregorianki, opiera 

się na przekonaniu wiernych o skuteczności 

tej formy modlitwy, nie wiąże się z żadną doktryną 

ani specjalną teologią Kościoła. Te 30 Mszy św. 

zaczęto nazywać od imienia św. Grzegorza, który 

je pierwszy kazał odprawić, gregoriańskimi. Kiedy 

później prywatne objawienia potwierdziły prze-

dziwną skuteczność takich Mszy św., ten pobożny 

zwyczaj coraz bardziej się rozszerzał. Papieże, np. 

Benedykt XIII i XIV, wysoko go cenili, wreszcie 

Święta Kongregacja Odpustów wyraźnie oświad-

czyła, że „Ufność, którą mają wierni, iż odprawie-

nie 30 Mszy św., tzw. gregoriańskich, za jedną du-

szę zmarłą ma szczególną skuteczność dla wyba-

wienia jej z czyśćca, jest pobożna i rozumna, a 

zwyczaj odprawiania takich mszy jest przez Ko-

ściół pochwalony”. Stąd widzimy, że Msze św. 

gregoriańskie są to zwyczajne Msze. Ale: 1) od-

prawiane za jedną i tę samą duszę, a więc nie za 

kilka; 2) przez 30 dni z rzędu bez przerwy. Nie 

muszą być odprawiane przez tego samego kapłana, 

ani przy tym samym ołtarzu, ani też w kolorze 

czarnym. – Wielka skuteczność gregorianki pły-

nie stąd, że składa się z tak wielu Mszy św., a po 

wtóre z tej wytrwałości, z jaką przez 30 dni bła-

gamy Boga o wybawienie jednej i tej samej du-

szy z czyśćca. 

 Można rodzinnie,  można młodzieżowo, tak dla starszych jak i 
młodszych , można razem i osobno. Liczba miejsc ograniczona. 
Tradycyjnie kwaterujemy się u Ojców Saletynów w Maleńkiej. 

ZAPISY w ZAKRYSTII. 



         godz. 730, 930, 1230, 1600 
godz. 1100   godz. 1800 

18 grudnia 
NIEDZIELA 
adoracyjna 

 

27 listopada 
NIEDZIELA 

kazania rekolekcyjne: 
O. RADOSŁAW  

Kramerski  
franciszkanin 

11 grudnia 
NIEDZIELA 

kazania rekolekcyjne: 
O. ANDRZEJ  
Kuśnierski 

dominikanin 

4 grudnia 
NIEDZIELA 

kazania rekolekcyjne: 
Ks. mjr MAKSYMILIAN  

Jezierski 
parafia wojskowa 

w DNI POWSZEDNIE:  
30 minut przed każdą Mszą 

św. i podczas adoracji 
w NIEDZIELE:  

podczas Mszy św. i adoracji 
SOBOTA 17 grudnia 

godz. 1600  

 
CZWARTEK godz. 1900  

prowadzi ks. Arkadiusz 

Najświętszego Sakramentu 
przez cały tydzień z wyjątkiem soboty 

od 1700 do 1800
 

 prowadzi  ks. Dawid 

                 dla dzieci 
od poniedziałku do piątku 

godz. 1800
 

                  dla dorosłych 
od poniedziałku do soboty 

godz. 6.30 

prowadzi ks. Krzysztof 

godz. 1600 
 

Msza św.  
adwentowa 
od poniedziałku do soboty SOBOTA 26 listopada 

godz. 1715  

nabożeństwo  
miodu i mleka 

WTOREK 13 grudnia 

godz. 1630  

nabożeństwo 
fatimskie 

SOBOTA 3 grudnia 

godz. 16 00  

nabożeństwo  
I-soboty 


