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U progu Adwentu, Jezus zwra-
ca się do uczniów z prośbą o czuj-
ność oraz uważność... Wyobraź 
sobie zarządcę, który opuszcza 
swój dom przed długą podróżą.

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Uważajcie, czuwaj-

cie, bo nie wiecie, kiedy czas ten 
nadejdzie. Bo rzecz ma się podob-
nie jak z człowiekiem, który udał 
się w podróż. Zostawił swój dom, 
powierzył swym sługom staranie 
o  wszystko, każdemu wyznaczył 
zajęcie, a  odźwiernemu przyka-
zał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, 
bo nie wiecie, kiedy pan domu 
przyjdzie: z  wieczora czy o  pół-
nocy, czy o  pianiu kogutów, czy 
rankiem. By niespodzianie przy-
szedłszy, nie zastał was śpiących. 

Lecz co wam mówię, do wszyst-
kich mówię: Czuwajcie!”

Dom to miejsce, które z  pew-
nością wymaga wiele pracy, by 
utrzymać je w  dobrym stanie. 
Podobnie jest z  naszym sercem. 
Myśli, pragnienia, to czym zajmu-
jemy się na co dzień, kształtuje na-
sze wnętrze. Do czego zazwyczaj 
prowadzą cię twoje myśli? Które 
z nich dbają o porządek i spokój?

Popadając w wir zajęć, można 
przeoczyć wiele rzeczy. Jednak 
Jezus wspomina o  odźwiernym. 
Zachęca, by ten czuwał, tak żeby 
nie przegapić momentu przyj-
ścia Pana. Zastanów się, kto lub 
co może być twoim odźwiernym 
w ten Adwent. Jakie działania po-

dejmiesz, by pozostać otwartym 
i dostrzegać Mistrza, próbującego 
odwiedzić twoje wnętrze?

Słuchając słów Ewangelii, 
popatrz na Jezusa i  wyobraź so-
bie dom, który opisuje. Pomyśl 
o  najbliższych tygodniach ocze-
kiwania, wyciszenia, spokojnego 
przygotowywania swojego serca 
na narodziny Tego, który kocha 
nas najbardziej.

Porozmawiaj z Jezusem o tym, 
co dostrzegłeś w  trakcie tej mo-
dlitwy. Poproś Go o  wytrwałość 
i siły w oczekiwaniu na Niego.

Chwała Ojcu…

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 13,33-37



Jezus tak do uczniów mówi,
aby ludzie uważali:
„Gdy nadejdzie Pan powtórnie
lepiej, by wtedy czuwali”.
Bo podobnie rzecz się miała
z człowiekiem, co dom zostawił.
Wyznaczył zadania sługom.
Odźwiernego w drzwiach postawił,
by ten czuwał w dzień i w nocy
i na wszystko miał baczenie.
Tak, czuwajcie, bo nie wiecie
kiedy przyjdzie przeznaczenie.

Z wieczora czy o północy,
czy o koguta pianiu…
By niespodzianie przyszedłszy
nie zaskoczył was na spaniu.
Lecz „czuwajcie” - to wam mówię,
i do wszystkich, bo nikt nie wie
kiedy Syn Człowieczy przyjdzie.
To jest zapisane w Niebie.
Nie odkładaj więc na później
swego pojednania z Bogiem,
bo dziś nie wiesz czy przypad-
kiem

On nie czeka już 
za rogiem.
MZ

EWANGELIA DLA DZIECI

1. Dzisiaj rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwen-
tu. Z  perspektywy wiary oczekujemy ponownego 
przyjścia na ziemię Chrystusa, co nastąpi u  końca 
czasów. Zachęcamy do podjęcia osobistych wyrze-
czeń, uporządkowania swoich spraw, zatrzymania 
się i  głębszej refleksji nad swoim postępowaniem, 
relacjami. Szczególną okazją do tego będą rekolekcje 
adwentowe w dniach od 13 do 16 grudnia. Już teraz 
zaplanujmy ten czas. Zwróćmy uwagę szczególnie 
na spowiedź, nie odkładajmy jej na ostatnią chwilę.

2. Jednym z  wyrazów tej gotowości jest uczestnictwo 
w  Roratach – porannych Mszach odprawianych 
w ciemności, gdzie przynoszone przez wiernych roz-
świetlone lampiony są znakiem czuwania. Nabożeń-
stwo roratnie odprawiamy od poniedziałku do sobo-
ty o  godz. 6.30. Zapraszamy wszystkich: dorosłych, 
młodzież i dzieci, które codziennie będą otrzymywa-
ły obrazki do wklejenia do specjalnego albumu.

3. Już od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczynamy 
w  naszym kościele wznoszenie szopki bożonaro-
dzeniowej. Każdego dnia w czasie rorat dzieci będą 
dokładały kolejny element tej konstrukcji. Niech 
budowie szopki towarzyszy także duchowe budowa-
nie domu dla Pana w  naszych sercach. Zachęcamy 
do podejmowania postanowień adwentowych, któ-
re będą znakiem naszego dobrego przygotowania 
na przyjście Chrystusa.

4. Jutro przypada wspomnienie św. Andrzeja Aposto-
ła. Tego dnia imieniny obchodzi proboszcz naszej 
parafii. Księdzu Andrzejowi dziękujemy za wielkie 
dzieło duchowego i materialnego budowania naszej 
wspólnoty, życząc wielu łask Bożych w posłudze ka-
płańskiej i codziennym życiu.

5. Imieniny obchodzi również nasz organista, Pan An-
drzeja Żera. Z tej okazji Solenizantowi życzymy opie-
ki Matki Najświętszej, wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym, rodzinnym i  zawodowym. Niech Boże 
błogosławieństwo towarzyszy mu w każdej chwili.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek 
i sobota miesiąca. Czwartek to dzień modlitw o nowe 
i  dobre powołania do kapłaństwa i  życia konsekro-
wanego.

7. W piątek Msze święte o godz. 7.00, 9.00, 16.00, 17.30 
i 19.00. Tego dnia zapraszamy także na nabożeństwa:

• Koronka do Bożego Miłosierdzia - o godz. 15.00
• Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa - 

po Mszy św. o godz. 17.30.

8. W  pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na Msze 
św. o  godz. 7.00 i  18.00. Członków Kół Różańco-
wych i wszystkich chętnych zapraszamy na Mszę św. 
o godz. 7.00, po której odmówimy różaniec i dokona-
my zmiany tajemnic.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć świece na stół 
wigilijny w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom. Świeca kosztuje 15 zł, a dochód ze sprzedaży 
przeznaczony jest na wsparcie dzieł charytatywnych 
Caritas. Obecność takiej świecy w  czasie wigilijnej 
wieczerzy jest znakiem naszej solidarności z ludźmi 
ubogimi i potrzebującymi. Można także złożyć ofia-
rę przeznaczoną na zakup żywności przeznaczonej 
dla potrzebujących rodzin.

10. Tak jak ogłaszaliśmy tydzień temu, ze względu 
na ograniczenia wprowadzone w  związku z  pan-
demią, nie jesteśmy w  stanie dostarczyć poświęco-
nych opłatków do domów naszych Parafian. Aby-
śmy mogli przeżyć czas świąt Bożego Narodzenia 
po katolicku i zgodnie z naszą piękną polską tradycją, 
po opłatki należy zgłosić się indywidualnie do za-
krystii w kościele lub do kancelarii parafialnej. Ofia-
ry składane przy tej okazji jak zawsze przeznaczamy 
na prace prowadzone przy kościele i jego otoczeniu. 
W związku z tym wraz z opłatkami nasi Parafianie 
otrzymają kalendarz na 2021 rok, który zwyczajowo 
przekazywany jest przez księży podczas kolędy.

11. W  dniu dzisiejszym przypada niedziela ofiarności 
na potrzeby naszej świątyni. Bóg zapłać wszystkim 
osobom, które modlitwą i ofiarą wspierają potrzeby 
naszej parafii.

12. W Liturgii tego tygodnia wspominamy:
• w poniedziałek, 30 listopada – św. Andrzeja Apostoła;
• w  czwartek, 3 grudnia – św. Franciszka Ksawerego, 

prezbitera;
• w piątek, 4 grudnia – św. Barbary, dziewicy i męczen-

nicy.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE



EWANGELIA DLA DZIECI

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

O ADWENTOWYM OCZEKIWANIU, TRUDNYM CZASIE PANDEMII, A TAKŻE O ZŁYCH 
EMOCJACH KIEROWANYCH W STRONĘ KOŚCIOŁA PRZEZ NIEKTÓRE ŚRODOWISKA MÓWI 

PROBOSZCZ PARAFII, KS. ANDRZEJ GODLEWSKI.

ADWENT
Dzisiaj stajemy na progu Adwentu – radosnego 

oczekiwania na przyjście Jezusa. Pamiętajmy o  tym, 
że to oczekiwanie powinno poprzedzać odpowied-
nie przygotowanie do tego niezwykłego spotkania. 
Podobnie jak w  codziennym życiu – gdy spodzie-
wamy się ważnej wizyty, to staramy się przygotować 
nasz dom, posprzątać go, a także przygotować się do 
spotkania samemu. Podobnie jest z  oczekiwaniem 
adwentowym – należy właściwie się przygotować… 
Służą temu choćby rekolekcje adwentowe. To swoisty 

„przystanek” w codziennym pędzie; okazja do zatrzy-
mania się i  refleksji nad swoim życiem i  postępowa-
niem. Warto wysłuchać rekolekcyjnych nauk. W tym 
roku naszym rekolekcjonistą będzie ks. Tadeusz Po-
lak, który w dniach od 13 do 16 grudnia będzie czekał 
na wszystkich Was. Pamiętajmy także o  spowiedzi 
świętej – to niezwykle ważne, aby przygotowując się 
do przyjścia Jezusa „posprzątać” też nasze serce i du-
szę. Im częściej wyznajemy nasze grzechy, żałujemy 
za nie postanawiając poprawę, tym ten swoisty porzą-
dek w naszym życiu jest coraz większy. Dobry rachu-
nek sumienia, zrobiony odpowiednio wcześniej przed 
planowaną spowiedzią, jest gwarancją solidnego „wy-
sprzątania” naszych serc. I na tym właśnie polega na-
sza ciągła przemiana dzięki ciągłemu przyjmowaniu 
do serca Pana Jezusa.

Zachęcam także do uczestnictwa w  Roratach 
– tych wyjątkowych adwentowych nabożeństwach 
odprawianych wraz z brzaskiem słońca. Ze względu 
na wczesną porę to trudne wyzwanie, szczególnie dla 
najmłodszych, ale to trud warty poniesienia.

PANDEMIA
Dzisiaj, patrząc na to co dzieje się na całym świecie 

w związku z pandemią koronawirusa, od wielu miesię-
cy przeżywamy swego rodzaju rekolekcje ogólnoświa-
towe. Mamy okazję w tym trudnym czasie zastanowić 
się, nad tym co w życiu jest faktycznie ważne i czego 
nam tak naprawdę potrzeba. Mamy okazję dostrzec – 
w chwili, gdy jest to zabronione - jaką wartością jest 

drugi człowiek i  codzienne spotkanie się z  nim. Wi-
dzimy także jak niewiele możemy zrobić w takich kry-
zysowych sytuacjach i jak wielką wówczas rolę odgry-
wa wiara i modlitwa.

ZŁE EMOCJE WYMIERZONE W KOŚCIÓŁ
Ostatnie tygodnie to czas pewnych społecznych 

niepokojów i protestów. Wiele z nich jest wymierzo-
nych w Kościół, czasem w formie bardzo agresywnej 
i wulgarnej. Wiele lat temu Prymas Tysiąclecia, kard. 
Stefan Wyszyński powiedział znamienne słowa: „Je-
śli przyjdą zniszczyć ten Naród – zaczną od Kościoła, 
gdyż Kościół jest siłą tego Narodu”. Można by rzec, 
że właśnie spełniają się słowa tego wielkiego Polaka. 
Oczywiście – na pewno usłyszymy natychmiast głosy, 
że Kościół chce „schować się” za wypowiedzią Pryma-
sa, ukryć swoje słabości, tłumacząc je atakiem jakichś 
bliżej nieokreślonych wrogów… Tak nie jest. Trzeba 
zdać sobie jasno sprawę z tego, że nośnikiem wartości 
w Europie jest chrześcijaństwo, dlatego przedstawicie-
le szeroko pojętego globalizmu mówią wprost: Należy 
zniszczyć Kościół, bo tylko na gruzach starego świata 
będzie można stworzyć nowy jego porządek, w którym 
nie będzie miejsca dla Jezusa z Nazaretu. Dokładnie 
o tym samym – w odniesieniu do Polski - mówił przed 
kilkoma dniami, 20 listopada, niemiecki kardynał 
Gerhard Ludwig Muller, emerytowany prefekt Kon-
gregacji Nauki i Wiary, w wywiadzie dla niemieckiego 
portalu kath.net: „Polska od dawna znajduje się na ce-
lowniku finansowo i  politycznie potężnych kampanii 
dechrystianizacyjnych w Europie i Ameryce. Prawdzi-
we wykroczenia niektórych duchownych to gra w  ich 
rękach, aby promować to, o co oskarżają innych (…)”.

Pamiętajmy zawsze, że słabością Kościoła są nie-
którzy upadli kapłani, a  nie nauczanie Ewangelii. 
Dlatego należy bronić wiary i  chrześcijaństwa, nale-
ży bronić Kościoła, ponieważ w  ten sposób stajemy 
po stronie Jezusa. Zachęcam do zapoznania się z arty-
kułem na następnej stronie naszej „Nadziei”, który tak 
wyraźnie, w liczbach pokazuje czym Kościół zajmuje 
się w Polsce.

RADOSNY, CHOĆ TRUDNY, 
CZAS OCZEKIWANIA.



Dzisiaj na ulicach widzimy ludzi w  zdecydowa-
nej większości bardzo młodych, którzy wołają „to jest 
wojna…”. Gdy słyszę takie słowa, przypomina mi się 
zakończona ledwie 25 lat temu wojna na Bałkanach; 
tak blisko Polski, niemal po sąsiedzku… Pochłonęła 
prawie 200 tys. ofiar, a niemal 2 miliony ludzi wypę-
dziła z domów. Wielu z nich nie odnaleziono do dzi-
siaj… Prócz tego wśród nas wciąż przecież jeszcze żyją 
świadkowie dramatów II wojny światowej… Co stało 
się takiego, że dzisiaj młodzi ludzie wołają „wojna”, 

„robimy wojnę”, „idziemy na wojnę” nie zdając sobie 
kompletnie sprawy z okrucieństw, jakie każda wojna 
niesie ze sobą?

To, co widzimy teraz na ulicznych protestach, to 
nade wszystko głośna wrzawa o własną wygodę prote-
stujących: „Mnie ma być dobrze i wygodnie, więc mam 
mieć prawo zabić nienarodzone dziecko, a  gdy jest 
chore w życiu płodowym – także mam prawo je zabić, 
w imię miłości do niego, aby nie miało trudnego życia..”. 
Jakiś czas temu usłyszałem od jednej z  bliskich mi 
osób: „Ksiądz nie wie, jakie rozterki i  dylematy prze-
żywa matka wiedząc, że dziecko, które nosi pod sercem 
jest chore”. Odpowiedziałem wówczas: „To prawda, 
nie wiem tego. Nie umiem sobie nawet tego wyobrazić. 
Wiem za to doskonale jak przez całe życie cierpią ko-
biety, które zabiły swoje nienarodzone dziecko. Wiem, 
bo one przychodzą do mojego konfesjonału”.

Kościół od 2 tysięcy lat kieruje się wciąż tymi sa-
mymi zasadami i  nadal będzie bronił życia, posza-
nowania drugiego człowieka, poszanowania zasad 
moralnych i etycznych… To się nie zmieni, nawet jeśli 
wciąż zdarzać się będą kapłani, którzy upadną w swym 
kapłaństwie. Warto zadać sobie pytanie, szczególnie 
osoby protestujące i wspierające protesty: jeśli udałoby 
się obalić chrześcijański porządek moralny i etyczny, 
to w oparciu o jaki nowy porządek moralny mieliby-
śmy funkcjonować jako społeczeństwo?

SZKALOWANIE PAMIĘCI ŚW. JANA PAWŁA II
Dzisiaj ci, którzy odsądzają Wielkiego Papieża 

Polaka od czci i wiary najczęściej są zbyt młodzi, aby 
pamiętać, że to on w latach 70-tych i 80-tych minio-
nego wieku był ustami tych, którzy mówić nie mogli. 
Zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ci, którzy dzisiaj 
bluźnią na ulicach o  św. Janie Pawle II nie wiedzą, 
albo nie chcą wiedzieć, że to właśnie dzięki niemu 
mogą dzisiaj na tych ulicach protestować. Bo czyż 
to nie słowa z czerwca 1979 roku „Niech zstąpi Duch 
Twój i  odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.” uruchomiły 
lawinę demokratycznych przemian w Polsce, Europie 
i  na świecie? Szczególnie niechętni krytycy św. Jana 
Pawła II zarzucają mu ukrywanie przestępstw po-
pełnianych przez księży czy wręcz awansowanie ich, 
jak było w  przypadku amerykańskiego ówczesnego 
duchownego kard. McCarricka… Ci najzagorzal-

si krytycy jednocześnie skrupulatnie pomijają fakt, 
że w  roku 2003, w  przemówieniu do duchownych 
USA, papież stanowczo potępił takie czyny, żądając 
ich ujawnienia i  surowego ukarania winnych. Oka-
zał przy tym jedność i  solidarność z ofiarami. Jakże 
dobitnie zabrzmiały wówczas jego słowa: „Musimy 
wierzyć, że ten czas próby przyniesie oczyszczenie całej 
wspólnocie katolickiej; oczyszczenie tak pilnie potrzeb-
ne, jeśli Kościół chce skuteczniej głosić Ewangelię Jezusa 
Chrystusa w całej jej mocy, niosącej wyzwolenie. Teraz 
wy sami musicie dopilnować, aby tam, gdzie wzmógł się 
grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska (por. Rz 5, 20). 
Tak wiele bólu, tak wiele cierpienia musi prowadzić do 
większej świętości kapłaństwa, biskupstwa, do większej 
świętości Kościoła.”

Nie mam najmniejszych wątpliwości co do świę-
tości życia Jana Pawła II, co do jego wielkości i  nie-
zwykłości. Za pół roku przypadać będzie 30. rocznica 
wizyty Wielkiego Polaka w  naszym mieście. Zapew-
niam, że nasza parafia obchodzic będzie ten jubileusz 
bardzo uroczyście.

KONDYCJA NASZEJ PARAFII 
W TRUDNYCH CZASACH PANDEMIi

Na wiosnę, gdy zaczęła się pierwsza fala korona-
wirusa, zgodnie z poleceniem Księdza Biskupa zostały 
wstrzymane wszelkie nie pilne inwestycje, a wszystkie 
wydatki były bardzo skrupulatnie rozważane. Dzię-
ki temu przetrwaliśmy te trudne dwa miesiące. Tym 
razem będzie chyba nieco trudniej, dlatego z  pew-
nym niepokojem patrzę w przyszłość choćby dlatego, 
że trwa sezon grzewczy, a  ogrzewanie kościoła i  bu-
dynku Centrum Katolickiego pochłania duże środki. 
Wierzę jednak, że wspólnie z Parafianami uda nam się 
przetrwać także i ten trudny czas. Codziennie powta-
rzam za św. Pawłem: „Bogu dziękujmy! Ducha nie ga-
śmy!”

Błogosławionego adwentu -
Wasz proboszcz

KOŚCIÓŁ NASZ CODZIENNY



KOŚCIÓŁ NASZ CODZIENNY

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE PROWADZI 
(stan na 31 grudnia 2018 r.):

1. dla dzieci i młodzieży obciążonych ubóstwem - 92 
domy dziecka, 27 domów matki i dziecka, 27 burs, 
378 świetlic terapeutycznych, 30 centrów inter-
wencji kryzysowej, 105 podwórkowych klubów, 
257 ośrodków kolonijnych, 21 telefonów zaufania, 
65 funduszów stypendialnych.

2. dla osób starszych: 160 domów pomocy społecznej, 
69 klubów seniora, 67 środowiskowych domów sa-
mopomocy,

3. dla osób uzależnionych: 62 punkty konsultacyjne 
dotyczące problemów alkoholowych, 21 ośrodków 
terapii uzależnień dla dorosłych i 10 takich ośrod-
ków dla dzieci.

4. dla osób niepełnosprawnych: 116 wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego, 108 warsztatów terapii 
zajęciowej oraz 18 zakładów aktywności zawodo-
wej, 81 gabinetów rehabilitacyjnych, 16 centrów 
opieki dziennej, 34 ośrodki wychowawcze.

5. dla osób bezdomnych: 302 punkty pomo-
cy doraźnej, 286 punktów wydawania odzieży, 
121 mieszkań chronionych, 61 schronisk dla kobiet 
i mężczyzn, łaźnie, przytuliska, ogrzewalnie i noc-
legownie.

6. dla bezrobotnych: 8 centrów aktywizacji zawodo-
wej, 12 klubów integracji społecznej, 6 świetlic, 20 
spółdzielni socjalnych.

7. dla migrantów i uchodźców: 15 diecezjalnych cen-
trów pomocy migrantom i uchodźcom, 2 domy dla 
repatriantów, 12 innych ośrodków pomocowych.
Ponadto instytucje kościelne prowadzą: 122 stacje 

opieki medycznej, 63 zakłady opiekuńczo-lecznicze, 
61 hospicjów domowych, 40 hospicjów stacjonarnych, 
270 jadłodajni, 19 aptek, 21 poradni środowiskowych. 
Działa również 110 magazynów w ramach programu 
dystrybucji nadwyżek żywności PEAD i 92 magazyny 
do przechowywania ubrań i sprzętu.

CHARYTATYWNA DZIAŁALNOŚĆ 
ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH

Według danych z  końca 2016 r. żeńskie zgroma-
dzenia zakonne prowadzą m.in.: 30 zakładów opie-
kuńczo-leczniczych, 17 gabinetów lekarskich, 8 za-
kładów rehabilitacyjnych, 2 hospicja, 65 ośrodków 
wychowawczych, 65 domów dziecka, 54 domy po-
mocy społecznej dla dzieci, 62 dla dorosłych, 14  pla-
cówek zapewniających całodobową opiekę niepełno-
sprawnym, 8 domów dla matek z  małymi dziećmi, 
2 przytuliska dla bezdomnych, ponad 80 stołówek dla 
biednych. Siostry zakonne pracują w 121 szpitalach, 20 
przychodniach i  23 hospicjach prowadzonych przez 
inne podmioty. Jako lekarki pracuje 34 siostry, a jako 
pielęgniarki 1162.

Oprócz tego instytucje kościelne utworzyły 
67  okien życia. Tylko w  latach 2006-2016 (pierwsze 
10 lat działalności okien) uratowano w nich 97 nowo-

rodków.
Zakony męskie prowadzą również działalność 

charytatywną. Wśród prowadzonych przez nie dzieł 
jest: 6 szpitali, 12 hospicjów, 8 przychodni i  ośrod-
ków zdrowia, 24 domy opieki, 14 młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych, 13 ośrodków terapii dla 
osób uzależnionych.

Wiele ośrodków charytatywnych zlokalizowanych 
jest przy parafiach i wspólnotach zakonnych, jak np. 
76 poradni psychologiczno-pedagogicznych, 126 świe-
tlic dla dzieci, 49 kuchni dla ubogich, 38 ośrodków po-
mocy rodzinie oraz 30 warsztatów terapii zajęciowej 
dla niepełnosprawnych.

CARITAS POLSKA
Caritas Polska wraz z  Caritas diecezjalnymi pro-

wadzi przeszło 900 placówek oraz ponad 1100 różnych 
działań, projektów, akcji – nie tylko w  Polsce, ale 
także poza granicami. Najbardziej znaną akcją Ca-
ritas w  Polsce, prowadzoną przez wszystkie Caritas 
diecezjalne, jest Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 
Na przestrzeni 25 lat Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom to ponad 50 mln świec i  kilka pokoleń dzieci, 
które otrzymały pomoc dzięki akcji. Z tych funduszy 
finansowana jest w  dużej mierze Wakacyjna Akcja 
Caritas. Jej celem jest wyrównywanie szans rozwojo-
wych i społecznych najbiedniejszych dzieci. W 2018 r. 
z  Wakacyjnej Akcji Caritas skorzystało ok. 30 tys. 
dzieci. Caritas Polska organizuje również kolonie wa-
kacyjne dla polskich dzieci z Litwy, Białorusi i Ukra-
iny. Oprócz tego fundowane są wyprawki i stypendia 
dla dzieci ubogich.

Caritas utworzyła również profesjonalne placówki 
opiekuńczo-wychowawcze dla niepełnosprawnych, do 
których trzeba zaliczyć Stacje Opieki Caritas, ośrodki 
rehabilitacyjne, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, 
domy dziennego pobytu itp. Jest to ok. 160 stacji opieki, 
14 poradni lekarskich, 66 stacjonarnych zakładów re-
habilitacyjnych, 44 hospicja, 114 wypożyczalni sprzętu 
medycznego. Diecezjalne oddziały Caritas prowadzą 
środowiskowe domy opieki, domy dziennego pobytu, 
świetlice parafialne dla seniorów, domy pomocy spo-
łecznej oraz kluby seniora. Poza tym organizowana 
jest pomoc dla bezdomnych, patrole medyczne oraz 
pomoc dla migrantów i uchodźców.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Caritas Polska jako organizacja partnerska uczest-

niczy w ogólnopolskim Programie Operacyjnym Po-
moc Żywnościowa 2014–2020. W  jego ramach Cari-
tas z 26 diecezji, od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 
2018  r., przekazały najbardziej potrzebującym 14 417 
ton produktów spożywczych o  wartości ponad 60 
mln zł. Ogółem taką pomoc otrzymało ponad 282 
tys. osób. Wydano w tym okresie 3,065 mln posiłków 
oraz 1,215  mln paczek żywnościowych. Ponadto zor-
ganizowano 1352 warsztaty kulinarne, dietetyczne 
i  dotyczące przeciwdziałania marnowaniu żywności, 
w których uczestniczyło 31 tys. osób.

Czy Kościół to tylko codzienne Msze św., nabożeństwa i modlitwa? 
Czym na co dzień zajmuje się Kościół katolicki w Polsce



INTENCJE MSZALNEZBIÓRKI ŻYWNOŚCI „TAK, POMAGAM!”
Co roku przed świętami Wielkiej Nocy i Bożego 

Narodzenia organizowane są zbiórki żywności w ok. 
2500 supermarketach w  całej Polsce. Przygotowane 
paczki żywnościowe trafiają co roku do ok. 45 tys. 
osób z  rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców, 
bezdomnych i  chorych oraz do placówek prowadzo-

nych przez Caritas.
Poza tym w  wielu kościołach w  całej Polsce są 

prowadzone też inne akcje mające na celu pomoc 
bliźniemu, wspieranie kultury oraz propagowanie 
wiary chrześcijańskiej, które nie zostały ujęte w  po-
wyższym zestawieniu.

źródło: Raport o stanie Kościoła, KAI (2018)

Encyklika Pawła VI, „Humanae vitae” („O zasa-
dach moralnych w dziedzinie przekazywania życia 
ludzkiego”)

Encyklika powstała w 1968 r., kiedy – po zmianie 
stosunku religii protestanckich do kwestii antykon-
cepcji – zapanował zamęt społeczny. Stany Zjedno-
czone stały się zarodkiem rewolucji seksualnej, która 
osiągnęła wymiar globalny. Zaczęto promować nie-
ograniczoną pseudowolność: „Zabrania się zabraniać” 

– głosiło hasło widniejące na paryskiej Sorbonie, które 
stało się ideowym symbolem tamtego czasu. Zrodzo-
ne wówczas nurty przeciwne nauczaniu Kościoła ka-
tolickiego nie osłabły do dziś.

JAKI JEST CEL MAŁŻEŃSTWA?
„Małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się 

sobie, im tylko właściwe i wyłączne, dążą do takiej 
wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie, 
współpracować równocześnie z Bogiem w wydawaniu 
na świat i wychowywaniu nowych ludzi”. (Humane 
vitae, punkt 8)

CZY MOŻNA ODKŁADAĆ POCZĘCIE 
DZIECKA W MAŁŻEŃSTWIE?

Można, lecz z ważnych przyczyn. „(…) gdy cho-
dzi o wrodzone popędy i uczucia, to odpowiedzialne 
rodzicielstwo oznacza konieczność opanowania ich 
przez rozum i wolę. (…) Jeżeli zaś z kolei uwzględni-
my warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne 
i społeczne, należy uznać, że ci małżonkowie realizu-
ją odpowiedzialne rodzicielstwo, którzy kierując się 
roztropnym namysłem i wielkodusznością, decydu-
ją się na przyjęcie liczniejszego potomstwa, albo też, 
dla ważnych przyczyn i przy poszanowaniu nakazów 
moralnych, postanawiają okresowo lub nawet na czas 
nieograniczony, unikać zrodzenia dalszego dziecka”. 
(Humane vitae, punkt 10)

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ŚRODKI 
ANTYKONCEPCYJNE?

Nie powinno się ich stosować nawet z ważnych 
przyczyn.

„Jak człowiek, ogólnie biorąc, nie posiada nieogra-
niczonej władzy nad swoim ciałem, tak również – i to 
w zgoła szczególniejszy sposób – nie ma on jej nad 
zdolnością rozrodczą ponieważ z natury swojej odno-
si się ona do przekazywania życia ludzkiego, którego 
początkiem jest sam Bóg”. „Odrzucić należy wszelkie 
działanie, które – bądź to w przewidywaniu zbliże-
nia małżeńskiego bądź podczas jego spełniania, czy 
w rozwoju jego naturalnych skutków – miałoby za cel 
uniemożliwienie poczęcia lub stanowiło środek pro-

wadzący do tego celu”. „Podobnie (…) odrzucić należy 
bezpośrednie obezpłodnienie czy to stałe czy czasowe, 
zarówno mężczyzny jak i kobiety”. (Humanae vitae, 
punkt 13 i 14)

CZY WOLNO Z OKREŚLONYCH PRZYCZYN 
DOKONYWAĆ ABORCJI?

Nie wolno jej dokonywać z żadnych przyczyn 
i na żadnym z etapów trwania ciąży.

„W oparciu o te podstawowe zasady ludzkiej 
i chrześcijańskiej nauki o małżeństwie czujemy się 
w obowiązku raz jeszcze oświadczyć, że należy bez-
warunkowo odrzucić – jako moralnie niedopusz-
czalny sposób ograniczania ilości potomstwa – bez-
pośrednie naruszanie rozpoczętego już procesu życia, 
a zwłaszcza bezpośrednie przerywanie ciąży, choćby 
dokonywane ze względów leczniczych”. [Humanae vi-
tae, punkt 14; patrz także: Katechizm Rzymski Soboru 
Trydenckiego, cz. 2. r. 8; Pius XI, encyklika Casticon-
nubii, AAS 22 (1930), s. 562-564; Gaudium et Spesn. 51, 
AAS 58 (1966), s. 1072]

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ODKŁADAĆ 
POCZĘCIE DZIECKA W MAŁŻEŃSTWIE?
„Jeśli więc istnieją słuszne powody dla wprowadze-

nia przerw między kolejnymi urodzeniami dzieci, wy-
nikające bądź z warunków fizycznych czy psychicz-
nych małżonków, bądź z okoliczności zewnętrznych, 
Kościół naucza, że wolno wówczas małżonkom 
uwzględniać naturalną cykliczność właściwą funk-
cjom rozrodczym i podejmować stosunki małżeńskie 
tylko w okresach niepłodności, regulując w ten sposób 
ilość poczęć, bez łamania zasad moralnych”. „[Zgod-
nie z naturalnymi metodami planowania rodziny] 
małżonkowie w sposób prawidłowy korzystają z pew-
nej właściwości danej im przez naturę”. (Humanae 
vitae, punkt 16)

NA CZYM POWINNA POLEGAĆ EDUKACJA 
SEKSUALNA, JEŚLI NIE NA NAUCE 

ANTYKONCEPCJI?
Powinna ona polegać na nauce prawa moralnego, 

a więc powinna być nauką wstrzemięźliwości seksu-
alnej.

CIEKAWOSTKA: Paweł VI poprosił środowisko 
teologów krakowskich pod kierunkiem kardynała Ka-
rola Wojtyły o pomoc w sformułowaniu odpowiedzi 
na zaistniałe wątpliwości w dziedzinie seksualności. 
Treść przygotowanego przez nich dokumentu została 
w większości wykorzystana przez papieża podczas pi-
sania encykliki „Humanae vitae”.

Agata Kłosek

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W ENCYKLIKACH PAPIESKICH



29 listopada – niedziela
I NIEDZIELA ADWENTU

7.30 + Teresa Openchowska – greg.
7.30 + Stanisław Kawęczyński
8.15 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Wiktorii Ciochanowskiej – 
intencja od babci Grażyny.

9.00 + Andrzej Milewski – greg. (ks. Michał 
poza parafią).

9.00 + Józef i Mieczysław Waszczuk – greg.
9.00 + Józef i zmarli z rodziny Żebrowskich.
9.45 + Stanisława Borkowska – intencja od wnuka Pawła.
10.30 + Anna Zaniewska i zmarli z rodziny Zaniewskich.
10.30 + Stanisława(K), Józef, Marian i Stefan Miarowscy.
11.15 + Antoni Oleksy – w 21. rocznicę śmierci.
12.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boże 

i potrzebne łaski w wypełnianiu powołania 
kapłańskiego i duszpasterskiego dla księdza 
Proboszcza Andrzeja Godlewskiego – intencja od 
członków Bractwa Krzyża i Rady Parafialnej.

12.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza – intencja od 
wspólnoty Domowego Kościoła.

16.00 + Genowefa – w 2. rocznicę śmierci i Marian Kaczor.
16.45 + Za zmarłych wspominanych 

w wypominkach całorocznych.
17.30 + Czesław Ruszczyk – greg.
19.00 + Urszula Krutelewicz.

30 listopada – poniedziałek
św. Andrzeja Apostoła

7.00 + Teresa Openchowska – greg.
7.00 + Czesław Ruszczyk – greg.
7.00 + Ryszard Kukliński i Ferdynand Kukliński.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Andrzeja i jego rodziny.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla ks. Andrzeja Godlewskiego 
z okazji imienin – intencja od róż różańcowych.

18.00 + Andrzej Milewski – greg. (ks. Michał 
poza parafią).

18.00 + Józef i Mieczysław Waszczuk – greg.
18.00 + Henryk Paliński – w 45. rocznicę śmierci.
18.00 + Halina i Lucjan Skrodzcy.

1 grudnia – wtorek
6.30 + Maria Sobocińska – greg.
6.30 + Kazimierz Sobociński – greg.
6.30 + Janusz Grajko – w 2. rocznicę śmierci.
6.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące, nie mające pomocy 

ze strony bliskich.
6.30. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Mateusza i Kamila.
18.00 + Józef Bałdyga – greg.
18.00 + Janina Zalewska – w 2. rocznicę śmierci.
18.00 + Edmund Pupek – w 3. rocznicę śmierci.

2 grudnia – środa
6.30 + Maria Sobocińska – greg.
6.30 + Kazimierz Sobociński – greg.
6.30 + Zdzisław Godlewski.
6.30 + Stanisław Łuba – w 4. rocznicę śmierci.
6.30 + Zofia Krupska.
18.00 + Józef Bałdyga – greg.
18.00 + Katarzyna Alicka i Marcin Piotr Leśniewicz – w 8. 

rocznicę śmierci.
18.00 + Tadeusz i Czesława Tołczyk.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

3 grudnia – czwartek
I czwartek miesiąca

6.30 + Maria Sobocińska – greg.
6.30 + Kazimierz Sobociński – greg.

6.30 + Regina Malinowska.
6.30 + Jerzy Kaliściak i zmarli z rodziny Kaliściaków.
6.30 + Jadwiga Mielnicka.
18.00 + Józef Bałdyga – greg.
18.00 + Alina Wójcik – intencja od uczestników pogrzebu, 

w 30. dzień po pogrzebie.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Tadeusza z okazji 70. 
rocznicy urodzin.

18.00 W intencji wspólnoty „Odnowa w Duchu Świętym”.
4 grudnia – piątek
I piątek miesiąca

6.30 + Maria Sobocińska – greg.
6.30 + Kazimierz Sobociński – greg.
6.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Barbary.
9.00 + Celina Bednarczyk.
9.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Barbary.
16.00 W intencji Bractwa Miłosierdzia.
17.30 + Józef Bałdyga – greg.
17.30 + Edward Gołębiewski – w 2. miesiąc po śmierci.
19.00 + Andrzej Jabłoński – w 14. rocznicę śmierci oraz 

zmarli z rodziny Jabłońskich.
5 grudnia – sobota
I sobota miesiąca

6.30 + Maria Sobocińska – greg.
6.30 + Kazimierz Sobociński – greg.
6.30 + Halina Milewska – w 15. rocznicę śmierci.
6.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Michaliny z okazji 1. 
rocznicy urodzin.

6.30 W intencji Kół Różańcowych.
18.00 + Józef Bałdyga – greg.
18.00 + Aleksander Kamiński – w 31. rocznicę śmierci.
18.00 + Sławomir Zajkowski – w 2. rocznicę śmierci.
18.00 + Grażyna Gosiewska – w 1. rocznicę śmierci.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Zbigniewa z okazji 50. 
rocznicy urodzin.

6 grudnia – niedziela
II NIEDZIELA ADWENTU

7.30 + Maria Sobocińska – greg.
7.30 + Hieronim Szulc – w 1. rocznicę śmierci.
8.15 + Anna i Franciszek Gnoinscy.
9.00 + Kazimierz Sobociński – greg.
9.00 + Maria i Aleksander Szatkowscy.
9.45 + Za zmarłych wspominanych 

w wypominkach całorocznych.
10.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Damiana Niksy 
z okazji urodzin.

10.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla Karoliny Kemfert – w 2. 
rocznicę urodzin.

11.15 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla Pawła.

12.00 Za Parafian.
16.00 + Barbara Wojciechowska, Mieczysław 

Aleksandrowicz, Helena Węgrowska 
i Maria Andrychowska.

16.45. + Jadwiga i Jan Szczepańscy; Tadeusz Makowski 
i Dariusz Ciochanowski.

17.30 + Józef Bałdyga – greg.
18.15 + Zygmunt i zmarli z rodziny Choromańskich.
19.00 + Przemysław Dzięgielewski – w 18. 

rocznicę śmierci.

INTENCJE MSZALNE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W ENCYKLIKACH PAPIESKICH



WSPOMNIENIE LITURGICZNE – 4 GRUDNIA

ŚW. BARBARA
ur. III w. Nikomedia (Turcja) lub Heliopolis (Syria)

 zm. ok. 4 grudnia 305 lub 306 r. Nikomedia

Przekazy utrwaliły ją jako piękną, wykształconą 
dziewczynę i żarliwą chrześcijankę. I właśnie za wia-
rę w Jezusa zapłaciła swoim życiem. Z ręki własnego 
ojca...

Barbarę, osieroconą przez matkę, wychowywał 
despotyczny ojciec, o  imieniu Dioskuros; bogaty 
i bezwzględny, uważający chrześcijaństwo za religię 
wyłącznie niewolników oraz innych nic nieznaczą-
cych ludzi. Tymczasem jego córka także uwierzyła 
w  ich Boga! Barbara potajemnie sprzyjała chrześci-
janom i ostatecznie złożyła ślub dozgonnej czystości, 
ofiarując swoje życie Jezusowi. Kiedy ojciec dowie-
dział się o  tym wszystkim, wpadł w  wielki gniew. 
Ponadto Barbara odrzucała kolejnych kandydatów 
na męża, których dla niej Dioskuros wybierał! Po-
nieważ wobec swoich postanowień wciąż była nie-
ustępliwa, postanowił córkę ukarać, a  tym samym 
zmusić do wyrzeczenia się wiary. Kiedy głód i strach 
nie pomogły, ojciec zbudował wieżę i uwięził w niej 
Barbarę. Wieża miała dwa okna. Jakież było jego 
zdziwienie, kiedy okazało się, że nagle pojawiło się 
i trzecie! Tak, za sprawą Bożą, dziewczyna otrzymała 
symbol Trójcy Świętej, w  którą tak żarliwie wierzy-
ła. I  wciąż, mimo straszliwej udręki, jaką zgotował 
jej ojciec, nie chciała wyrzec się Jezusa! W  tej sytu-
acji Dioskuros... sam zaprowadził córkę przed sąd 
i oskarżył jako wyznawczynię chrześcijaństwa. Karą 
była chłosta, ale Barbara odczuwała kolejne strasz-
liwe razy jedynie jako muskanie pawiego pióra! 
Przekazy podają, że uwięzioną odwiedził sam Jezus, 
udzielił Komunii świętej i zaleczył rany...

Na Barbarę spadły kolejne tortury, w  tym przy-
palanie pochodniami, obcięcie piersi oraz rozkaz, by 
nagą pognano przez miasto. Kiedy ją wyprowadzano 
na ulicę, nagle z nieba sfrunęła na nią biała szata (we-
dług innych przekazów – anioł z białym płaszczem) 
i  okryła dziewczynę, co zgromadzony tłum przyjął 
z wielkim zdziwieniem i lękiem... A na Barbarę, wo-
bec wciąż niezmiennej wiary w  Jezusa, czekał osta-
teczny wyrok: spalenie na stosie. Lecz rozniecany 
na nowo ogień ciągle gasł! Dioskuros zażądał więc 
dla córki kary śmierci przez ścięcie mieczem. I chciał 
ją wymierzyć sam! Zamienił się miejscem z katem... 
I  natychmiast po egzekucji Dioskuros padł rażony 
piorunem... (Z tego powodu święta, od wieków, wzy-
wana jest także jako orędowniczka podczas burzy 
oraz jako patronka dobrej śmierci.)

Kult św. Barbary w średniowieczu był już bardzo 
ożywiony. Z  przyjęciem chrześcijaństwa, szybko 
rozszerzał się także na ziemiach polskich.

Postać św. Barbary również obecna jest w  sztu-
ce sakralnej. Czerwony kolor sukni oraz liść palmy 
symbolizują jej męczeństwo, zaś lilia – niewinność 
i dziewictwo. Charakterystyczne atrybuty nawiązują 
do szczególnych wydarzeń w życiu: kielich z Hostią 
lub monstrancja, księga (jako symbol Ewangelii oraz 
wykształcenia świętej), wieża z trzema oknami, paw, 
miecz, piorun.

Św. Barbara tradycyjnie patronuje górnikom (dla 
polskich niezmiennie pozostaje Barbórką), straża-
kom, pirotechnikom, artylerzystom, minerom, sa-
perom i innym zagrożonym nagłą śmiercią, a także 
wytwórcom broni, ludwisarzom, architektom bu-
dowli obronnych.

Jest postać obecna jest również w  polskich przysło-
wiach:
• Barbara święta o górnikach pamięta.
• Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie 

[i na odwrót].
• Gdy Barbara w  błocie tonie, szykuj sanie, pod-

kuj konie.

Św. Barbarę czczą Kościół katolicki i Cerkiew prawo-
sławna.

Męczeństwo św. Barbary, 
obraz Lucasa Cranacha, ok. 1511-1514


