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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny 2019/2020, który
będziemy przeżywali pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Jest to zara‐
zem początek nowego, trzyletniego programu duszpasterskiego Kościoła
w Polsce na lata 2019 – 2022, który będzie realizowany pod hasłem „Eu‐
charystia daje życie”.
2. Msze św. roratnie w naszej Bazylice będą odprawiane w dni powszednie
o godz. 6.45 i 18.00 oraz dodatkowo dla dzieci we wtorki i czwartki
o 17.00 w dolnym kościele. Szczególnie gorąco zapraszamy na godz. 6.45.
3. Dziś jeszcze o godz. 16.30 w dolnym kościele Msza św. dla Wspólnoty Ży‐
wego Różańca z racji I niedzieli miesiąca.
4. W liturgii tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Franciszka Ksawere‐
go, Kapłana; w środę – wspomnienie św. Barbary, Dziewicy i Męczennicy;
w piątek – wspomnienie św. Mikołaja, Biskupa; w sobotę – wspomnienie
św. Ambrożego, Biskupa i Doktora Kościoła.
5. We wtorek Nowenna do św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O godz. 18.00
Msza św. w intencji podziękowań i próśb.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca, wraz
z odpowiednimi nabożeństwami. Nowenna do św. Jana Pawła II
w czwartek o godz. 17.30, o 18.00 Msza św. w intencji nowych powołań
kapłańskich i zakonnych.
7. Informujemy, że adwentowe rekolekcje dla dorosłych rozpoczną się w na‐
szej parafii tradycyjnie w trzecią niedzielę Adwentu 15 grudnia i popro‐
wadzi je nasz współbrat misjonarz, Dyrektor Sióstr Miłosierdzia
Prowincji Chełmińskiej, ks. Jacek Wachowiak.
8. W przyszłą niedzielę – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny.
9. Również w przyszłą niedzielę, w ramach dnia modlitwy i pomocy Kościo‐
łowi na Wschodzie, już po raz dwudziesty przeprowadzona będzie we
wszystkich kościołach w Polsce zbiórka do puszek na ten cel.
10. W najbliższą czwartek, 5 grudnia, zapraszamy do naszej Bazyliki na
Koncert Muzyki Chóralnej. Wystąpi Chór mieszany z Pretorii, z Republi‐
ki Południowej Afryki, pod dyrekcją Alberta Morlanda. Początek o godz.
19.30, wstęp wolny.
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Refleksja adwentowa
Jak właściwie przeżyć Adwent? Warto postawić sobie to pytanie na
rozpoczęcie tego szczególnego okresu w liturgii Kościoła, w który wchodzimy
w tę niedzielę, a który swoją specyfiką w różny sposób zaczyna się i wokół
nas. Dobre przeżycie czasu adwentowego – to przede wszystkim przeżycie
religijne: w klimacie wiary, zgodnie z duchem pięknej liturgii adwentowej.
Może podkreślanie tego wydaje się komuś nieco dziwne, ale bywa, że czło‐
wiek zagubiony w wirze codzienności i ulegający bezrefleksyjnie presji
przedświątecznej oferty handlowej, zatraca religijny wymiar okresu adwen‐
towego i potem też samych Świąt Bożego Narodzenia. Doświadczamy nie‐
stety także obecnie bardzo celowych działań, by ten szczególny czas
w liturgii Kościoła, który przecież wyrasta z chrześcijańskiego przeżywania
tajemnic naszego zbawienia, pozbawić wymiaru religijnego i tylko skomer‐
cjalizować. Przykładem tego może być m.in. wprowadzane gdzieniegdzie no‐
we nazewnictwo na to, co wiąże się z czasem adwentowego przygotowania
do Bożego Narodzenia i także z samymi świętami. Trzeba nam i naszym ro‐
dzinom świadomie oprzeć się takiej desakralizacji i zadbać o przeżycie tego
okresu zgodnie z duchem liturgii Kościoła, by Adwent zaowocował rado‐
snym spotkaniem z przychodzącym Zbawicielem. Kościół poucza nas, że
czas Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uro‐
czystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyj‐
ście Wcielonego Syna Bożego – Jezusa Chrystusa do ludzi. Równocześnie
Adwent kieruje nasze dusze ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Pana,
„w chwale” (por. Mt 25,31nn.), na końcu czasu (Sąd Ostateczny). Z obu tych
względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania, czuwa‐
nia, które winno być wypełnione modlitwą, rozważaniem Słowa Bożego i do‐
brymi czynami. Nasza wieczność – oby szczęśliwa z Chrystusem – zaczyna
się dziś!

Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19.30* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12 (oprócz I sobót miesiąca), 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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Z Ewangelii św. Mateusza (Mt 24,37-44)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie
z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli
i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,
i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również
będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden
będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie
wzięta, druga zostawiona. 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 domy‐
ślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

KOMENTARZ DO EWANGELII
W wieńcu adwentowym, który znajduje się przed ołtarzem, a który
swoją symboliką (cztery świece umieszczone na zielonym wieńcu) tak wy‐
raźnie mówi nam o czterotygodniowym oczekiwaniu i przygotowaniu do Bo‐
żego Narodzenia, zapalamy pierwszą świecę. O specyfice tego okresu mówi
nam też fioletowy kolor szat liturgicznych, a adwentowy fiolet ma odmienny
charakter aniżeli wielkopostny fiolet pokutny, bo w Adwencie w naszym
oczekiwaniu na Zbawiciela jest ton radości.
Pierwsza niedziela Adwentu – to „niedziela przebudzenia”: Chrystus
wzywa nas do czuwania! „Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan
wasz przyjdzie (...) bądźcie gotowi” (Mt 24,42.44). Czuwanie – nie drzemka,
nie trwanie w jakimś letargu, ale gotowość, aktywność, bycie uważnym
i wystrzeganie się tego, by nie dać się zwieść – o tym wszystkim mówi Pan
Jezus w swojej mowie
eschatologicznej,
której
fragmentem jest ta nie‐
dzielna Ewangelia. Swego
rodzaju komentarzem do
słów Chrystusa z dzisiej‐
szej Ewangelii jest po‐
uczenie
Apostoła
Narodów – to drugie czy‐
tanie mszalne. Święty Pa‐
weł apeluje: „Rozumiejcie
chwilę obecną: teraz na‐
deszła dla was godzina
powstania ze snu (...) od‐
rzućmy
więc
uczynki
ciemności, a przyobleczmy
się w zbroję światła!” (Rz
13,11n.). Przeżywane po
chrześcijańsku czuwanie
ma się wyrażać w modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego – Adwent powinien
nas do tego na nowo zmobilizować! Konkretną okazję do tej intensywniej‐
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szej modlitwy stwarza nam udział w adwentowej Mszy świętej o Matce Bo‐
żej – Roratach, które w naszej religijnej, polskiej tradycji mają długą i pięk‐
ną historię. Potrzeba też w tym szczególnym czasie oczekiwania na
spotkanie z Panem baczniejszej uwagi na potrzebujących pomocy, bo to sam
Pan przychodzi w nich do nas, a świadcząc dobro potrzebującym braciom
i siostrom, czynimy to samemu Chrystusowi. Zbliżające się liturgiczne
wspomnienie św. Mikołaja, biskupa może stanowić sposobność do przyno‐
szącego radość, bezinteresownego obdarowywania drugiego.
„Idźmy z radością na spotkanie Pana” – refren Psalmu I niedzieli Adwentu.
Adwent rozpoczynający nowy rok kościelny, stanowi także początek no‐
wego roku pracy duszpasterskiej w Kościele w Polsce. Obecnie rozpoczyna
się nowy trzyletni program duszpasterski, który będzie poświęcony Eucha‐
rystii rozumianej jako tajemnica wyznawana, celebrowana i świętowana.
Będzie on nosił hasło: „Eucharystia daje życie”, a pierwszy rok jego realiza‐
cji wpisany będzie w słowa: „Wielka tajemnica wiary”. W programie dusz‐
pasterskim roku 2019/2020 chodzi o bardziej świadome przeżywanie
tajemnicy Wieczernika. Mamy na nowo wdzięcznym sercem przyjąć dar Eu‐
charystii i pogłębić wiarę w realną obecność Jezusa Chrystusa w tym sa‐
kramencie, którą podczas sprawowania Najświętszej Ofiary przywołuje
i sprawia Duch Święty.

Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

