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SŁOWO BOśE
(MT 1, 18 - 21)

 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 
Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą 
Ducha Świętego.  MąŜ Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał 
narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, 
oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się 
wziąć do siebie Maryi, twej MałŜonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w 
Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud 
od jego grzechów».

Adwent czasem oczekiwaniaAdwent czasem oczekiwaniaAdwent czasem oczekiwaniaAdwent czasem oczekiwania
Adwent jest zaproszeniem do 
czuwania, uwagi i nawrócenia, ale 
przede wszystkim oznacza on 
radosne oczekiwanie. Nawet post, 
czuwanie, modlitwę przeŜywamy w 
duchu radosnego oczekiwania na 
Kogoś, kto przychodzi i odmienia nasz 
los. W oczekiwaniu rośnie nadzieja 
jak światło rozświetlające ciemności. 
Jan Chrzciciel staje się głosem 
wołającym, zapowiadającym przyjście 
Oblubieńca. Oczekiwanie dokonuje 
się takŜe w milczeniu jak w Ŝyciu 
Józefa, poniewaŜ tylko poprzez 
milczenie moŜna wejść w tajemnicę. 
Podobnie Maryja poprzez przyjęcie 

łaski, poprzez swoje fiat, które wyraŜa 
Jej posłuszeństwo, uczy nas 
posłuszeństwa Słowu w wierze. 
Poprzez przyjście Boga w Jezusie 
staliśmy się dziećmi BoŜymi, dziećmi 
Zmartwychwstania i nosimy w sobie 
Ducha Świętego. Otrzymaliśmy nowe 
Ŝycie i moŜemy powiedzieć, Ŝe 
weszliśmy w proces przebóstwienia 
przez Ducha Świętego. Ale mamy teŜ 
wielkie zadanie przebóstwiania 
historii. Refleksja, medytacja nad 
tajemnicą Boga i człowieka mogą 
pomóc nam w uświadomieniu sobie 
tego, co juŜ się w nas dokonało.
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Dzieñ Zaduszny
W naszej Parafii

„Jedni drugich brzemiona noœcie” - zachêca³ œwiêty Pawe³.
 Modlimy się za 
siebie nawzajem, w 
naszych sprawach 
orędują świeci. Są i tacy, 
którzy szczególnie 
potrzebują naszej 
modlitwy. To ci, którzy 
cierpią w czyśćcu...
        Uroczystość 
Wszystkich Świętych 
przypomina nam o 
niebie. Tam zmierzamy. 
Nie pytajmy, dokąd, ale 
raczej do KOGO. 
Idziemy wszak na 
spotkanie. Najpierw z 
Bogiem, który pragnie 
mieć nas wszystkich u 
siebie. Tęskni za nami i 
trzyma dobre miejsce dla kaŜdej i kaŜdego 
z nas. Spotkamy teŜ wszystkich świętych, i 
tych wielkich, czczonych, znanych z 
obrazów, i tych anonimowych, i tych nam 
najbliŜszych. Wielka rodzina szczęśliwców, 
uwolnionych na zawsze od zła, grzechu i 
bólu.

        Dzień Zaduszny z kolei przypomina 
prawdę o czyśćcu. Bóg pozwala nam 
dojrzewać nawet po śmierci, oczyścić się. 
Ten dzień przypomina nam teŜ, Ŝe nasze 
modlitwy za zmarłych mogą im pomóc. 
One wyraŜają najlepiej naszą miłość, 
pamięć, wdzięczność, czasem 

przebaczenie. Kościół 
katolicki wspomina w 
tym dniu wszystkich 
wiernych zmarłych. 
Dzień Zaduszny to czas 
szczególnej modlitwy do 
Boga, by zmarli mieli 
udział w Chrystusowym 
zwycięstwie nad 
śmiercią. Według nauki 
Kościoła, dotyczy to 
zwłaszcza tych, którzy 
po śmierci potrzebują 
oczyszczenia w miłości, 
czyli czyśćca, który jest 
„przedsionkiem nieba”.

C.W.B.
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Bilans finansowy Watykanu
W dniach 7-9 lipca w Watykanie 

odbyło się 45 posiedzenie Rady Kardynałów 
ds. Studium Problemów Organizacyjnych i 
Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, 
któremu przewodniczył Sekretarz Stanu 
kard. Tarcisio Bertone SDB. Na posiedzeniu 
został przedstawiony całościowy bilans 
finansowy Stolicy Apostolskiej, 
Gubernatoratu Państwa Watykańskiego 
oraz obola św. Piotra za rok 2009. 

Przychody Stolicy Apostolskiej w 
2009 r. wyniosły 250 182 364 euro, zaś 
wydatki sięgnęły sumy 254 284 520 euro, co 
daje deficyt w wysokości 4 102 156 euro. 
Największe wydatki przeznaczone są na 
utrzymanie dykasterii i instytucji Stolicy 
Apostolskiej, które wspomagają Ojca 
Świętego w jego posłudze pasterskiej 
Kościołowi powszechnemu. Do instytucji 
naleŜą wszystkie środki przekazu, z Radiem 
Watykańskim włącznie, a pracują w nich 
2762 osoby, z czego 766 księŜy, 344 
zakonników (261 męŜczyzn i 83 kobiety), 
1652 świeckich (1201 męŜczyzn i 451 
kobiet). 

Deficyt Gubernatoratu Państwa 
Watykańskiego wyniósł 7 815 183 euro, był 
jednak mniejszy niŜ w 2008 r. o prawie 7,5 
mln euro. Gubernatorat, którego działalność 
nie jest finansowana przez Stolicę 
Apostolską ani przez inne istniejące obecnie 
instytucje, sam pokrywa swoje wydatki. 

Pracuje w nim 1891 osób, z czego 38 
duchownych, 27 zakonnic oraz świeccy, 
1543 męŜczyzn i 283 kobiety. 

Przedstawiono równieŜ sytuację 
Funduszu Emerytalnego, który 31 grudnia 
2009 r. wypłacał 4587 emerytur. 

Następnie Rada Kardynałów 
omawiała tzw. obol św. Piotra lub 
świętopietrze, czyli fundusz przeznaczony 
na papieską działalność charytatywną. W 
2009 r. wpłynęły ofiary na łączną sumę 82 
529 417 dolarów - czyli Ŝe były one wyŜsze 
w porównaniu z ubiegłym rokiem - a 
najhojniejsi okazali się katolicy z USA, Włoch 
i Francji, ale takŜe z Korei i Japonii, 
zwaŜywszy na ich liczbę w tych krajach. 
Biskupi (zgodnie z kan. 1271 KPK) 
przekazali Stolicy Apostolskiej sumę 31 516 
029 dolarów, największe wpływy pochodziły 
z diecezji USA i Niemiec. Ponadto w 
ubiegłym roku wpłynęły dary od róŜnych 
instytucji, m.in. 50 mln euro od 
watykańskiego Instytutu Dzieł Religijnych 
(lOR), przeznaczone, na działalność 
duszpasterską Ojca Świętego. 

Na zakończenie członkowie Rady 
Kardynałów ds. Studium Problemów 
Organizacyjnych i Ekonomicznych Stolicy 
Apostolskiej wyrazili wdzięczność 
wszystkim, którzy wspierają posługę 
apostolską i działalność charytatywną Ojca 
Świętego. 

L’OSSERVATORE ROMANO Nr 10/2010
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Intencje ró Ŝańcowe na grudzie ń 2010 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
 Aby doświadczenie cierpienia było okazją pozwalającą 
zrozumieć sytuacje niedostatku i bólu, które są udziałem osób 
samotnych, chorych i w podeszłym wieku, oraz pobudzało 
wszystkich do wielkodusznego wychodzenia naprzeciw ich 
potrzebom. 

Intencja misyjna:
 Aby narody świata otwarły drzwi Chrystusowi oraz Jego 
Ewangelii pokoju, braterstwa i sprawiedliwości. 

Strona ¯ywego Ró¿añca

Nowa inwestycja naszej parafii
-wybrukowany plac przed koœcio³em-
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
Grudzieñ 2010



Str. 6

HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Grudzie ń 2010 - Styczeń 2011

4 grudzie ń 2010

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

11 grudzie ń 2010

Gorol Barbara

Knapek Anna

Michalczyk Wiesława

18 grudzie ń 2010

Krenczyk Irena

Kołodziej Pelagia

Fojt Barbara

24 grudzie ń 2010

Gracka Ewa

Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

31 grudzie ń 2010

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

8 stycze ń 2011

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

15 stycze ń 2011

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

22 stycze ń 2011

Wesołowska Monika

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

29 stycze ń 2011

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

JeŜeli danej grupie podany termin nie odpowiada to pro szę zamieni ć się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmuj ący wszystkie grupy znajduje si ę w gablotce 
z ogłoszeniami parafialnymi)
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K¹cik kulinarnyK¹cik kulinarnyK¹cik kulinarnyK¹cik kulinarny: Ciaperkapusta (Panszkraut)  

Składniki:
* Kilo kartofli
* 3 ćwierci kila (75 deko) kwaśnyj kapusty
* Ćwierć kilo (25 deko) szpeku 
wendzonygo
* 1 srogo albo 2 małe cebule
* Pieprz, sol, maggi

Przygotowanie:
 Kartofle obieromy, wciepujemy 
do wody ze solom i warzymy. Załerkrałt 
(kwaśno kapusta) kromy drobno coby nom 
się potym nie ciongła i warzymy do 
miynkiygo. Jak to się juŜ fajnie warzy, 
kromy we wyrfle (kostka) szpek (boczek) i 
topimy na szpyrka (skwarki). Jak szpek 
jest chudy cza dodać tuste (smalec). 
Wciepujemy do tego pokrono drobno tyŜ 
we wyrfle cebula i smaŜymy aŜ się zrobi 
fajnie złoto. Kartofle i kapusta odcedzomy, 

wciepujemy do srogiygo gorka, szpyrki z 
cebulom tyŜ. Dodowomy pieprz, sol i 
maggi i sztamfujymy (ubijamy tłuczkiem). 
Nojlepszy jest do tego sztamfer (tluczek) 
taki np. Ŝelazny z lochami (otworami). Jak 
nom się wszysko cuzamen do kupy 
(razem) fajnie wymiyszo, robimy jeszcze 
kostproba i warzechom (łyŜka drewniana) 
mieszomy pora razy coby było jeszcze 
lepiyj połonczone. Wciepujemy na talyrz i 
robimy kupka, a w niej dołek coby potym 
wloć zołza (sos). Jo podaja panszkraut z 
Ŝeberkami z bratruły (z piekarnika) i 
zołzom, ale dobre tyŜ jest z karminadlami 
(kotlety mielone). MoŜno tyŜ miast 
kwaśnyj dać słotko kapusta (cza wtedy na 
koniec doprawić trocha octem abo sokiem 
z citryny). MoŜno tyŜ wymiyszać łobie te 
kapusty cuzamen. Jeszcze nie spotkałach 
Ŝodnygo coby mu to nie smakowało.

gmb

K¹cik humoru
 Komendant StraŜy PoŜarnej 
przychodzi do dyŜurki, zapala papierosa i 
robi sobie kawę. Następnie zwraca się do 
straŜaków:
- Chłopy, caaaałkiem powoli się zbieramy. 
Urząd Skarbowy się pali... 

*
 Przychodzi facet do biura 
pośrednictwa pracy:
-Macie coś dla mnie? Jestem 
księgowym...
-Jest posada głównego księgowego w 
firmie deweloperskiej, wymagane wyŜsze 
wykształcenie, perfekt angielski, min. 5 lat 
doświadczenia.
-Hm... A coś prostszego?
-Jest państwowy instytut, stanowisko 
referenta księgowego, 2 lata 
doświadczenia.
-No niestety, a coś jeszcze prostszego?
-O, tu mam coś dla zupełnych idiotów: 
Ministerstwo Finansów, Departament 
Podatków Pośrednich, Sekcja VAT. 

*
 Urzędniczka Urzędu 
Skarbowego do młodego przedsiębiorcy:
- Jak pan śmiał w rubryce "Pozostający na 
moim utrzymaniu" wpisać "III RP"?! 

*
- Halo. Czy to Stacja Krwiodawstwa?
- Nie. Izba Skarbowa.
- A to przepraszam, pomyłka.
- Nie szkodzi. DuŜo się pani nie pomyliła. 

*
 Wraca zmęczony grabarz do 
domu, ledwie Ŝywy, pada z nóg. śona 
pyta:
-Co ci Stefciu, ile miałeś pogrzebów 
dzisiaj?!
A on:
-Jeden, ale chowaliśmy naczelnika 
Urzędu Skarbowego.
- No i co z tego?!
- No niby nic, ale jak go tylko zakopaliśmy, 
to zerwały się takie brawa, Ŝe musieliśmy 
7 razy bisować... 
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 «Zwiastujcie narodom nowinę: Oto 
nasz Bóg i Zbawca przychodzi». Na początku 
nowego cyklu rocznego liturgia wzywa 
Kościół, aby na nowo głosił wszystkim 
narodom swe przesłanie, i ujmuje je w dwóch 
słowach: «Bóg przychodzi». W tych tak 
bardzo zwięzłych słowach kryją się zawsze 
nowe myśli. Zatrzymajmy się przy nich na 
chwilę i pomyślmy: nie uŜywa się tutaj czasu 
przeszłego — Bóg przyszedł, ani przyszłego 
— Bóg przyjdzie, lecz teraźniejszy: «Bóg 
przychodzi». Jak dobrze widać, jest to czas 
teraźniejszy ciągły, czyli czynność, która 
wciąŜ się dokonuje: juŜ się dokonała, 
dokonuje się teraz i jeszcze się dokona. «Bóg 
przychodzi» w kaŜdej chwili. Czasownik 
«przyjść» występuje tu jako słowo 
«teologiczne» czy wręcz «teologalne», 
poniewaŜ mówi nam o czymś, co dotyczy 
samej natury Boga. Głosić, Ŝe «Bóg 
przychodzi», znaczy więc głosić po prostu 
samego Boga, ukazując jedną z Jego 
istotnych i charakterystycznych cech: to, Ŝe 
jest On Bogiem-który-przychodzi.

Jedyny prawdziwy Bóg
 Adwent jest wezwaniem dla 
wierzących, aby uświadomili sobie tę prawdę 
i zgodnie z nią postępowali. Niczym 
zbawienne wezwanie, ponawiane w kolejnych 
dniach, tygodniach, miesiącach, 
rozbrzmiewają słowa: Obudź się! Pamiętaj, Ŝe 
Bóg przychodzi! Nie wczoraj, nie jutro, ale 
dzisiaj, teraz! Jedyny prawdziwy Bóg, «Bóg 
Abrahama, Izaaka i Jakuba», nie jest Bogiem, 
który Ŝyje sobie w niebie i nie interesuje się 
nami ani naszymi dziejami, lecz jest Bogiem-
który-przychodzi. Jest Ojcem, który nigdy nie 
przestaje o nas myśleć i w pełni szanując 
naszą wolność, pragnie nas spotkać i 
nawiedzić; chce przyjść, zamieszkać wśród 
nas, pozostać z nami. Przychodzi, bo chce 

nas wyzwolić od zła i śmierci, od tego 
wszystkiego, co uniemoŜliwia nam prawdziwe 
szczęście. Bóg przychodzi, aby nas zbawić.

Wcielenie duchowe
 Ojcowie Kościoła zauwaŜają, Ŝe 
«przychodzenie» Boga — nieustanne i, by tak 
rzec, wynikające z natury samego Jego bytu 
— koncentruje się w dwóch głównych 
przyjściach Chrystusa: w Jego wcieleniu i w 
powrocie w chwale na końcu dziejów (por. 
Cyryl Jerozolimski, Katecheza 15, 1; PG 33, 
870). Cały okres Adwentu skupia się na tych 
dwóch biegunach. W jego pierwszych dniach 
kładzie się akcent na oczekiwanie 
ostatecznego przyjścia Pana, o czym 
świadczą równieŜ teksty dzisiejszej liturgii 
Nieszporów. Gdy zbliŜa się BoŜe Narodzenie, 
coraz bardziej dominuje wspominanie 
wydarzenia z Betlejem, by w nim rozpoznać 
«pełnię czasu». MoŜna mówić jeszcze o 
trzecim przyjściu, pomiędzy tymi dwoma 
«widzialnymi». Św. Bernard nazywa je 
przyjściem «pośrednim» i «ukrytym»; 
dokonuje się ono w duszy wierzących i 
stanowi jakby «pomost» między przyjściem 
pierwszym i ostatnim. «W pierwszym — pisze 
św. Bernard — Chrystus był naszym 
odkupieniem, w ostatnim objawi się jako 
nasze Ŝycie, w tym jest naszym 
odpoczynkiem i pocieszeniem» (V 
Przemówienie o Adwencie, 1). Archetypem 
tego przyjścia Chrystusa, które moglibyśmy 
nazwać «wcieleniem duchowym», zawsze 
była Maryja. Jak dziewicza Matka 
zachowywała w swym sercu Słowo, które 
stało się ciałem, tak kaŜda dusza i cały 
Kościół mają podczas swej ziemskiej 
pielgrzymki oczekiwać Chrystusa, który 
przychodzi, i przyjmować Go z nieustannie 
odnawianą wiarą i miłością.


