
Pasterze naszego Kościoła w nowym roku 
duszpasterskim 2017/18 zapraszają nas w 
duchową przestrzeń, gdzie możemy się 
przekonać, że jesteśmy napełnieni Du-
chem Świętym. Miejscem tym jest nasz 
parafialny Wieczernik, który każdego dnia 

gromadzi na modlitwie wspólnotę Kościoła, aby 
razem z Maryją i uczniami Jezusa oczekiwać na 
napełnienie Duchem Świętym (zob. Dz 2, 1-4). 
Jest nim również głębia naszej duszy, owe naj-
świętsze miejsce, gdzie zamieszkuje Duch Święty 
razem z Ojcem i Synem (zob. 1 Kor 3, 16-17; 6, 
19-20). Duch Święty wypełnia nas, obdarza chary-
zmatami, które są jakby narzędziami niezbędnymi 
do budowania Królestwa Bożego w naszym wnę-
trzu i na zewnątrz. Współpracując z Duchem 
Świętym, stajemy się posiada-
czami owoców Ducha Święte-
go (Ga 5, 22-23). Duch święty 
obdarza każdego i każdą z nas 
talentami – zdolnościami – 
darami. Według przypowieści 
(Mt 25, 14-30) nasze talenty 
powinniśmy rozwijać, pomna-
żać. Nie wolno zakopywać ich 
w ziemi. Adresatem przypo-
wieści o talentach jest każdy i 
każda z nas z osobna, ale tak-
że nasza parafia jako całość. 
W tej przypowieści Bóg mówi 
do parafii Najświętszego 
Imienia Jezus. I co mówi? 
 Bóg mówi, że jeste-
śmy obdarowani. Dostaliśmy tyle ile trzeba – we-
dług zdolności. Nie sposób zrobić dokładnej in-
wentaryzacji tych darów – wystarczy krótkie spoj-
rzenie. Mamy za sobą 319 lat historii parafii. Ma-
my piękny, zabytkowy kościół – nie nasze pokole-
nie go budowało, ale my korzystamy. To są spra-
wy materialne. Ale ważniejsze jest to, co duchowe. 
Wiara, którą mamy jest darem. Wielkim darem, 
który Bóg nam dał. Dał go przez naszych rodzi-
ców, którzy wierzyli, którzy przynieśli nas do ko-
ścioła prosząc o chrzest. Wychowywali nas, dawa-
li przykład. 
 Bóg wzbudził tę wiarę swoją łaską. On 
ciągle ją pielęgnuje – w naszej parafii już 319 lat! 
Tu w kościele się modlimy, przyjmujemy sakra-
menty. Ale Pan Bóg mówi nam w tej przypowie-
ści, że przyjdzie kiedyś czas rozliczenia. Nasza 
parafia, na czele z radą duszpasterską i 
z proboszczem, i z wikarymi stanie kiedyś przed 
Bogiem i będzie musiała zdać sprawę z tego, co 
zrobiliśmy z tym, czym zostaliśmy obdarowani. 
Co Bogu wtedy powiemy? Może powiemy tak: 
Panie Boże – nasza parafia trwa nadal. Dostaliśmy 
kościół i oddajemy ten kościół – może nawet pięk-
niejszy. Dałeś nam wiary skarb i tę wiarę też za-
chowaliśmy – przynosimy ci te wszystkie godziny 
naszej modlitwy, słuchania Słowa, te wszystkie 
sakramenty, które przyjmowaliśmy. Nie stracili-
śmy nic z Twoich darów. Pilnie wszystkiego strze-
gliśmy. A co Bóg nam odpowie? Trzeci ze sług 
przyniósł swemu panu otrzymany wcześniej talent. 
Niczego nie stracił, niczego nie roztrwonił. 

Wszystko zachował. Oddaje to, co dostał. Mówi 
tak: „Oto masz swoją własność!” Co usłyszał? 
„Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! (…) 
Odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 
dziesięć talentów. (…) A sługę nieużytecznego wy-
rzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów”. Gdy parafia nasza, z 
proboszczem na czele, stanie przed Bogiem i odda 
mu wszystko co otrzymała może usłyszy to samo – 
parafio zła i gnuśna, parafio nieużyteczna, pro-
boszczu nieużyteczny, wikarzy gnuśni! Precz – w 
płacz i zgrzytanie zębów! Może za surowo? A 
może nie?  
 Mamy kościół, organy do remontu, nabo-
żeństwa, sakramenty, Msze Święte w niedziele i w 
dni powszednie, wykładzinę w ławkach, kolorowe 
światła itp. Czerpiemy moc i siłę z modlitwy, od-
dajemy chwałę Bogu. A co z tymi, naszymi braćmi 
i siostrami, których nie ma …. Parafia liczy ponad 
8 tysięcy osób, mieszka ok 5 tysięcy, spotyka się z 
księdzem po kolędzie ok 3500 tyś., a w niedzielę 
na wszystkich Mszach św. jest nas … 960 osób! A 

co z pijaństwem – też jest, 
a co z rodzinnymi trage-
diami - też są, a co z sa-
motnością – też jest, a co 
z przemocą – też jest …  
ile niezgody, nieuczciwo-
ści, niewierności??? Na-
sza parafia nie jest wyjąt-
kowa – tak jest wszędzie. 
Niczego to jednak nie 
zmienia. Wiara to odpo-
wiedzialność za ginący 
świat, najbardziej w jego 
najbliższym wymiarze – 
odpowiedzialność za syna, 
który pije, wnuczkę, która 
porzuca wiarę, sąsiada, 

który bije po pijaku żonę, społeczeństwo, które 
jest w stanie rozkładu, bo prawie każdy  grabi do 
siebie i zatracił wszelkie poczucie przyzwoitości. I 
co? Mam pokazać Bogu swoje porządne życie i 
swoje modlitwy, i swoje zadowolenie, i dobre sa-
mopoczucie. Oddać mu swój talent??? Nie można 
swojej wiary zakopać w swoim ogródku. Odkopać 
potem i oddać. 
 Wiara to jest pomnażanie i zdobywanie 
ludzkich serc dla Chrystusa. Setki i tysiące ludzi 
żyją bez Boga. Setki i tysiące udają tylko i żyją 
jakby Boga nie było. A my jesteśmy za nich odpo-
wiedzialni. Wszyscy, absolutnie wszyscy. I trzeba 
nam płakać. I trzeba, by nas w środku bolało. 
I trzeba niezgody na ten podły świat. I trzeba wal-
czyć o każdą kobietę i każdego mężczyznę. Wal-
czyć o każdego pijaka, każdego kryminalistę. Ni-
kogo nie przekreślać, nie mówić, że nas to nie 
obchodzi. I PO TO JEST ADWENT. Wołam o 
nawrócenie. Wołam najpierw do siebie, potem do 
Twojego serca. W adwencie wiele się wydarzy, ale 
czy w Tobie się wydarzy? Liczę na przebudzenie 
i nawrócenie nas wszystkich. I na nowe życie w 
nas. Na odkrycie na nowo darów Ducha Świętego, 
którym zostaliśmy napełnieni – tak zostaliśmy 
napełnieni i wciąż to się dzieje. Drogi Bracie i 
Czcigodna Siostro potrzebujemy siebie wzajemnie. 
Niech Duch św. odnowi oblicze naszych serc, na-
szej parafii, naszej umiłowanej Ojczyzny! 
 

Ks. Arkadiusz, Twój ... nieużyteczny proboszcz 
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Ś w i a d k o w i e  u s ł y s z e l i  j a k 
„rozkazywała” Jezusowi nawrócić 
zatwardziałego grzesznika, a gdy On 
wzbraniał się z powodu jego potwor-
nych grzechów, dziewczyna uciekła 
się do „szantażu”: „Twoja Matka też 
się za niego modli. Jej nie możesz 
odmówić!”. Jakie było zdumienie jed-
nego z ojców, gdy wychodząc  
z mieszkania, w którym był świad-
kiem tej sceny wpadł na zapłakanego 
mężczyznę, który na kolanach zaczął 
go błagać o spowiedź i okazał się 
nosić nazwisko chwilę wcześniej wy-
mieniane uparcie przez Gemmę  

w rozmowie z Jezusem. 



RORATY dla dorosłych  
z homilią i ćwiczeniami duchowymi 

od poniedziałku do soboty 

godz. 6.30 
prowadzi: Ks. Arkadiusz 

3 grudnia 
NIEDZIELA 

kazania rekolekcyjne: 
Ks. dr Rafał Kowalski 

10 grudnia 
NIEDZIELA 

kazania rekolekcyjne: 
O. Rafał Pujsza,  

pasjonista 

SAKRAMENT POKUTY:  w DNI POWSZEDNIE: 30 minut przed każdą Mszą św.    
   w NIEDZIELE od godz. 17.00 do 18.00. 

RORATY dla dzieci 
ze św. Józefem,  

od poniedziałku do piątku 

godz. 1800 
prowadzi: Ks. Norbert 

 

z Duchem św. przez życie 
Msza św. z rozważaniami 
od poniedziałku do piątku  

godz. 1600 
prowadzi: Ks. Tomasz 

17 grudnia 
NIEDZIELA 

kazania rekolekcyjne: 
O. Antoni Dudek,  

franciszkanin 

GRUDZIEŃ dzień godzina akcja 

2 So 16.00 Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca 

3 N Msze św.  
g. 7.30,9.30,11.00-dzieci,16.00-młodzież, 18.00 

g. 12.30-Wspólnota Żywego Różańca i zmiana tajemnic 

3 N 17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu 

4 Pn 17.00 Spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa 

5 Wt 19.15 Uwielbiamy Imię Jezus adoracją i śpiewem 

7 Czw 17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu 

9 So 17.00 
●Krąg biblijny (salka)  

●Nauka rekol. dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych 

(kościół) 

9 So 17.30 Nieszpory adwentowe (kościół) 

10 N Msze św.  g. 7.30,9.30,11.00-dzieci,12.30,16.00-młodzież, 18.00 

10 N 17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu 

12 Wt 19.15 Uwielbiamy Imię Jezus adoracją i śpiewem 

13 Śr 18.30 Nabożeństwo fatimskie z procesją wewnątrz kościoła 

16 So 16.00 Msza św. dla chorych z sakramentem Namaszczenia 

16 So 17.00 Krąg biblijny (salka)  

16 So 17.30 Nieszpory adwentowe (kościół) 

17 N Msze św.  g. 7.30,9.30,11.00-dzieci,12.30,16.00-młodzież, 18.00 

17 N 17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu 

17 N 17.00 Nauka rekol. dla rodziców kandydatów do bierzmowania (salka) 

19 Wt 19.15 Uwielbiamy Imię Jezus adoracją i śpiewem 

23 So 17.00 Krąg biblijny (salka)  

23 So 17.30 Nieszpory adwentowe (kościół) 

24 N Msze św.  g. 7.30,9.30,11.00-dzieci,12.30, PASTERKA - godz. 24.00 

25 Pn Msze św.  g. 9.30,11.00,12.30,16.00, 18.00 

26 Wt Msze św.  g. 7.30, 9.30,11.00,12.30,16.00, 18.00 


