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Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma 

się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, 

powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, 

a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy 

o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, 

nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwaj-

cie!» 

I czytanie: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7; Ps 80 

II czytanie: 1 Kor 1, 3-9; Ewangelia: Mk 13, 33-37 

Adwent to nie tylko radosne oczekiwanie na Ś więta Boz ego Narodzenia, 

ale ro wniez  – a moz e przede wszystkim – czas, w kto rym w szczego lny spo-

so b mamy sobie przypomniec  i us wiadomic  prawdziwy cel naszego z ycia. 

Kaz dy z nas został stworzony przez Boga z miłos cią, ale tez  do konkretnego 



Dzisiaj pierwsza niedziela Adwentu, kto ra rozpoczyna nowy rok liturgicz-

ny. Adwent, ten szczego lny czas oczekiwania, kieruje naszą uwagę na po-

nowne przyjs cie Pana w chwale w czasie Paruzji, a takz e przygotowuje do 

przez ycia tajemnicy Wcielenia Boga. Jednoczes nie us wiadamia nam, z e 

wszystko poza Bogiem jest przemijające, kruche, nietrwałe, zniszczalne. 

„Czuwajcie” mo wi nam dzisiaj Chrystus. Wezwanie to w Ewangelii s w. Marka 

jest kro tkie, ale jednoczes nie szczego lnie intensywne. Czuwac  oznacza wy-

pełniac  powierzone zadania, czyli pracowac . Czuwac , to ro wniez  znaczy mo-

dlic  się. Modlitwa jest siłą w trudnych sytuacjach z ycia. Czuwac  znaczy tez  

spełniac  dobre uczynki względem bliz niego. Przed Śędzią czaso w ostatecz-

nych liczy się kaz de, najmniejsze dobro. U Boga nic nie ginie. Dzisiaj w s wie-

cie jest wiele zwątpienia, smutku, rozpaczy. Przytłaczają codzienne proble-

my, choroby, cierpienie, s mierc . Ż yjemy w ciągłym pos piechu, przez ywamy 

rozterki, rozczarowania, frustracje. Jezus zaprasza nas, bys my w Adwencie 

zatrzymali się w ufnej czujnos ci, w wierze i rados ci oczekiwania. Nie odkła-

dajmy stale tak waz nych spraw, jak pojednanie z bliz nim i z Bogiem. Nie od-

kładajmy przebaczenia i nawro cenia, poniewaz  moz e się zdarzyc , z e nie zdą-

z ymy. Ż ycie człowieka  jest swoistym adwentem, podczas kto rego powinien 

się on przygotowac  na spotkanie ze swoim Śtwo rcą. Śpotkanie, kto rego daty 

nie zna. Czuwajmy zatem i zawsze bądz my gotowi na spotkanie z Panem, 

wtedy przed Nim zdamy sprawę z „dzierz awy” naszego z ycia. 

Panie! W łaskawos ci Śwojej spraw, abym zawsze była gotowa na spotka-

nie z Tobą i aby ta chwila była z ro dłem rados ci i szczęs cia, a nie rozpaczy 

i trwogi. Amen! 

zadania na ziemi. Nasz najlepszy Ojciec powierzył nam staranie o wszystko 

i każdemu wyznaczył zajęcie. Naszym celem nie jest dobrze się urządzić, wy-

kształcic , z yciowo ustawic . Owszem, wiedza i pieniądze są potrzebne, jez eli 

pomagają nam realizowac  zadanie wyznaczone przez Boga. I kiedys  z tego 

zadania będziemy musieli się rozliczyc . Dlatego w dzisiejszej Ewangelii sły-

szymy: Uwaz ajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Czuwac  

musimy nad naszymi planami, pragnieniami, czynami. Ale takz e nad słowa-

mi, mys lami i intencjami. Dlatego czas Adwentu ma nam pomo c w codzien-

nym rachunku sumienia badac  swoje serce, jak ono blisko jest Chrystusa, jak 

realizujemy przykazanie miłos ci Boga i bliz niego, ile czasu pos więcamy na 

modlitwę i adorację Najs więtszego Śakramentu, abys my dojrzewali do spo-

tkania z Panem, kto ry kaz dego z nas kiedys  do siebie zawoła.  



...I NIE TYLKO 

Życie na ziemi 

Chrystus przypomina, z e nasze z ycie, kto re znamy, jest s cis le związane 

z tajemnicą czasu, ono jest wlane w czas. Inna forma z ycia, kto rej nie znamy, 

czeka nas w wiecznos ci. Ona jest jedynie zapowiedziana. Trzeba bowiem 

opus cic  czas, by znalez c  się w wiecznos ci. Rzecz ma się podobnie jak z rzeką 

i oceanem. Rzeką rządzi prawo czasu, woda wciąz  płynie, kiedy jednak wpa-

da do oceanu, wytraca prędkos c , moz e się jedynie liczyc  z prądami wodnymi 

lub falowaniem, ale czas okres lający bieg rzeki w oceanie juz  nie obowiązuje. 

Jezus wzywa, abys my umieli w refleksji nad swoim z yciem spoglądac  na 

zegarek, na nim bowiem jest zapisana ostatnia godzina naszego z ycia. Nam 

nie jest ona znana, natomiast znana jest Bogu. Kto chce wygrac  z ycie, musi 

się liczyc  z tą godziną. Jej tajemnica zmusza do czuwania, czyli  do ciągłej go-

towos ci. Ż tej prawdy wynikają następujące konsekwencje: 

– Trzeba wykorzystac  kaz dą godzinę, bo stracona jest juz  nie do odrobie-

nia. Kto zna się na biznesie, ten wie, jak cenna jest kaz da godzina doczesnego 

z ycia. Kto nie ceni czasu, a chce wygrac  z ycie dla doczesnos ci, nie moz e brac  

udziału w wys cigu po pieniądze, podobnie ten, kto nie ceni czasu, a chce wy-

grac  z ycie dla wiecznos ci, nie moz e brac  udziału w wys cigu po nagrodę 

w niebie. Bo g bowiem najwyz ej punktuje mądre wykorzystanie czasu. Leni-

stwo jest najgroz niejszą wadą, ona bowiem sprawia, z e człowiek na ziemi 

ples nieje. 

– Trzeba czuwac , by nie byc  zaskoczonym kon cem czasu i kon cem z ycia. 

Nalez y tak planowac  z ycie, by nawet nagłe jego zakon czenie nie było niespo-

dzianką. To czuwanie mies ci się w sztuce roztropnos ci. 

– Nalez y się spotykac  z Bogiem codziennie w ciągu pięciominutowej mo-

dlitwy i w niedzielę w czasie Eucharystii. To są spotkania, kto re pozwalają na 

utrzymywanie stałego kontaktu z Dawcą z ycia i czasu. Przed Nim bowiem 

trzeba będzie na progu wiecznos ci zdac  sprawę z wykorzystania tych dwo ch 

daro w. 

Adwent to okres dziękczynienia Bogu za kaz ą godzinę i kaz dy dzien . Kto 

ceni czas, ten ceni doczesne z ycie, bo na ziemi z ycie to czas. 
ks. Edward Śtaniek 



CYTATY PRZY KAWIE 

O co proszę? O wewnętrzną uwagę serca i czujność  

w codziennym oczekiwaniu na Jezusa 

„Uwaz ajcie i czuwajcie” (w. 33) – są to pierwsze słowa, kto re Jezus kieruje 

do mnie na początku Adwentu. Mogę je przyjąc  jako program duchowy na 

najbliz sze cztery tygodnie. Bez uwagi serca i wewnętrznego czuwania z ycie 

duchowe staje się płytkie i chaotyczne. 

Poproszę Jezusa, aby pomo gł mi zbadac  obecny stan mojego serca. Na 

czym jest skupione? Jakie pragnienia i tęsknoty dominują we mnie? Jakie są 

moje z yciowe oczekiwania? Żobaczę, kto re miejsce pos ro d moich pragnien  

zajmuje Bo g. 

Jezus ma do mnie wielkie zaufanie. Śwo j „dom” i staranie o niego zostawił 

w moich rękach (w. 34). Tym domem jest moja rodzina, moja wspo lnota, po-

wołanie, obowiązki. Jak przez ywam moją codziennos c ? Czy kocham mo j 

„dom z ycia”? Czy czuję się w nim jak u siebie? 

„Kaz demu wyznaczył zajęcie” (w. 34). Jezus mo wi mi, z e nikt mnie nie za-

stąpi w moich zajęciach, poniewaz  w „domu Pana” kaz dy posiada miejsce 

jedyne i niezastąpione. Poproszę Jezusa o rados c  z mojej codziennos ci, o sza-

cunek do siebie i do najprostszych zajęc , kto re wykonuję. 

Jezus mo wi wyraz nie, z e Jego powro t moz e nastąpic  o kaz dej porze dnia 

i nocy. Przyjdzie niespodziewanie (ww. 35-36). Niespodziewane pojawienie 

się osoby bliskiej budzi rados c . Nagłe pojawienie się osoby obcej rodzi lęk 

i niepewnos c . Jakie uczucia z yją w moim sercu? 

W serdecznej rozmowie będę prosił Jezusa, abym nie przestawał za Nim 

tęsknic . Będę takz e prosił Ducha Ś więtego o wewnętrzne przez ycie prawdy, 

z e Jezus i Ojciec tęsknią za mną. Żachowam w sercu i będę powtarzał słowa 

Jezusa: „Uwaz ajcie i czuwajcie...”. 
Krzysztof Wons ŚDŚ/Śalwator 

Nawrócenie jest sprawą chwili; uświęcenie jest dziełem całego życia. 

św. Josemaría Escrivá de Balaguer 

 
Nikt nie posiada Boga tak, aby na Niego nie musiał czekać.  

A jednak nikt by też na Niego nie czekał, gdyby nie wiedział,  
że On już od dawna na niego czeka. 

Dietrich Bonhoeffer 



ADWENTOWE ZAMYŚLENIA 

Czuwajcie! 

Coraz więcej trudnych pytań nam przybywa, 

dzień każdy dodaje nowego zamętu. 

Nie wiadomo, która wiadomość prawdziwa 

i niełatwo wejść w atmosferę Adwentu. 

     Maryjo, Matko nasza, Pani Adwentowa 

     weź do ręki lampionik i pokaż, gdzie droga. 

     Ucz nas czuwać i czekać na spotkanie Słowa, 

     aby Polska przylgnęła na nowo do Boga. 

Otworzyła serce, jak Ty w Nazarecie, 

na tę Miłość, która delikatnie woła 

i chce zamieszkać w tym zepsutym świecie, 

by go przygarnąć do Swego Kościoła. 

     Wzbudź w nas na nowo mądrość i Bożego ducha, 

     bo aby żyć prawdziwie, nie wystarczy ciało. 

     Niechaj Naród Polski próśb Matki wysłucha, 

   by w nim betlejemskie światło zajaśniało.  

Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nie jest od niej wolny.  
I trzeba czuwać nad sobą nieustannie, żeby w chwili roztargnienia  

nie tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka. 

Albert Camus 

 
Aby samemu stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat. 

Phil Bosmans 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, kto ry w Polsce będziemy przez ywac  pod 
hasłem: Zgromadzeni na s więtej Wieczerzy.  

  W przygotowaniu do Bożego Narodzenia pomoże nam udział w Roratach. 
Przybliz ą one uczestnikom tajemnicę Mszy s w. Że względu na trwające obostrzenia 
w kos ciele będzie mogła uczestniczyc  niewielka ilos c  wiernych (40 oso b). Msze s w. 
roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, a w sobotę o godz. 6.00 będą 
transmitowane poprzez parafialny kanał YouTube. 

  Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpocznie się 
w naszym kos ciele w s rodę o godz. 17.00. Żapraszamy do wspo lnej modlitwy. 

  Konferencja dla kandydatów do bierzmowania będzie w s rodę po Mszy s w. 
wieczornej; dla rodzico w dzieci komunijnych ze Śzkoły Muzycznej i rodzico w kandy-
dato w do bierzmowania będzie w czwartek po Mszy s w. wieczornej. Konferencje 
będą transmitowane na parafialnym kanale YouTube. 

  Kandydatów do I Komunii św. ze Szkoły Podstawowej Nr 3 zapraszamy w so-
botę, 5 grudnia na naboz en stwo do kos cioła. Śpotkanie odbędzie się w dwo ch gru-
pach o godz. 15.00 i 15.45. Dzieci otrzymają pos więcony Ro z aniec i medalik Niepo-
kalanej. 

  Liturgiczne obchody tygodnia:  
poniedziałek – święto św. Andrzeja, apostoła 
czwartek – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera;  
piątek – wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy. Przez jej wstawiennic-
two modlimy się w intencji go rniko w i ich rodzin; w modlitwie pamiętajmy takz e 
o bezrobotnych. Ks. Biskup Ordynariusz udzielił dyspensy od wstrzemięz liwos ci od 
pokarmo w mięsnych go rnikom i ich rodzinom mieszkającym i przebywającym na 
terenie Diecezji Bielsko-Ż ywieckiej oraz wszystkim uczestniczącym w uroczysto-
s ciach barbo rkowych. Jednoczes nie zachęcił do podjęcia innych czyno w pokutnych. 

  W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Modlimy 
się za wszystkich powołanych do słuz by w Chrystusowym Kos ciele oraz modlimy się 
o nowe powołania kapłan skie, zakonne i misyjne. W pierwszy piątek miesiąca odda-
jemy szczego lną czes c  Najs więtszemu Śercu Pana Jezusa. Śenioro w zapraszamy na 
Mszę s w. o godz. 9.00, po kto rej odprawimy naboz en stwo ku czci NŚPJ. W pierwszą 
sobotę czcimy Niepokalane Śerce Najs więtszej Maryi Panny. 

  Dziękujemy za ofiary złoz one w czasie Mszy s w. przeznaczone na potrzeby para-
fii. Ża tydzien  niedzielna składka będzie zbierana na potrzeby naszego kos cioła. Na-
tomiast ofiarą do puszek wspieramy Kos cio ł na Wschodzie. 

  Na zakon czenie Mszy s w. pobłogosławimy opłatki i s wiece na sto ł wigilijny. Ża-
dbajmy, aby ten znak solidarnos ci i miłos ci był obecny w naszych domach. Pamiętaj-
my takz e o tych, kto rzy sami do kos cioła przyjs c  nie mogą. Opłatki i s wiece moz na 
zakupic  po Mszy s w. w kaplicy Matki Boz ej, zas  w ciągu tygodnia w zakrystii. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 30.11 - ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA   
6.00   za zm. Jana Wnuczka (seniora – 27 greg.)  
18.00  1. za zm. Andrzeja Wilka; 2. za zm. Mieczysława Kocurka 
      3. za zm. w listopadzie: Małgorzata Zęgota, Elz bieta Babiarczyk,  
      Helena Miciak, Żofia Misiecka, Barbara Gałuszka, Izydor Łaniecki,  
      Danuta Skolimowska,  Inga Madej, Czesława Bochenek, Halina Mas niak,      
      Edward Galewski, Helena Job, Maria Rozmus-Bajorek, Wojciech Łakomy 
      4.  za zm. wypominanych w listopadzie; 5. (poza parafią) za zm. Juliana Dudę 
WTOREK - 1.12     
6.00   1. za zm. Walerię Grzegorczyk; 2. za dusze w czys c cu cierpiące 
18.00  1.  za zm. Jana Wnuczka (seniora – 28 greg.); 2. za zm. Pawła Kempnego 
      3. za zm. Henryka Wanata 
      4. (poza parafią) za zm. Wiesławę Demkowicz w 5 rocz. s m. 
ŚRODA - 2.12            
6.00   za zm. Mariannę Śzypułę 
18.00  1. za zm. Wiktorię Żałuską; 2. za zm. Jana Wnuczka (seniora – 29 greg.)  
      3. za zm. Marię Dyczek; 4. za zm. Arkadiusza Jaska 
      5. (poza parafią) za zm. Beatę Babicką 
CZWARTEK - 3.12 - WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO 
6.00   O us więcenie duchowien stwa oraz nowe powołania kapłan skie,  
      zakonne i misyjne 
18.00  1. za zm. rodzico w Michała i Anielę Fedyckich i zm. z rodziny 
      2. za zm. Jana Wnuczka (seniora – 30 greg.); 3. za zm. Mirosława Ż urka 
      4. (poza parafią) za zm. Władysława Jaworowskiego 
PIĄTEK - 4.12        
6.00   Msza s w. wynagradzająca za zniewagi i bluz nierstwa wobec  
      Najs więtszego Śakramentu 
9.00   1. O Boz e błog. dla członko w KIK w Bielsku-Białej oraz personelu,          
      podopiecznych i darczyn co w Katolickiego Domu Opieki „Jo zefo w” 
      2.  za zm. Barbarę Krzywiznę 
18.00  1. za zm. Wojciecha Janika; 2. za zm. Erykę Paluch 
      3. (poza parafią) za zm. Mirosława Mazurkiewicza 
SOBOTA - 5.12          
6.00   1. za zm. Adolfa Kubicę; 2. za zm. Lidię Kanię 
18.00  1. za zm. Śtanisława Boczkowskiego i rodzico w z obu stron 
      2. za zm. Śtanisława Płauszewskiego; 3. (poza parafią)za zm. Pawła Kempnego 
NIEDZIELA - 6.12 - II NIEDZIELA ADWENTU 
7.30   za zm. Emilię i Franciszka Lukasko w 
9.00   1. za zm. Helenę Krzeczek i zm. z rodziny 
      2. za zm. Wiesława Kwiatkowskiego w 1 rocz. s m.  
10.30  1. za zm. Krystynę Papugę w 13 rocz. s m.; 2. za zm. Halinę Juchno w 1 rocz. s m. 
12.00  Dzięk.-błag.w int. Adasia z ok. 4 rocz. urodzin 
18.00  za zm. Krystynę Fijak 
19.30  za zm. Irenę Tracz  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Rz 10, 9-18; Ps 19; Mt 4, 18-22 

Wtorek: Iz 11, 1-10; Ps 72; Łk 10, 21-24 

Środa: Iz 25, 6-10a; Ps 23; Mt 15, 29-37 

Czwartek: Iz 26, 1-6; Ps 118; Mt 7, 21. 24-27 

Piątek: Iz 29, 17-24; Ps 27; Mt 9, 27-31 

Sobota: Iz 30, 19-21. 23-26; Ps 147a; Mt 9, 35 - 10, 1. 5a. 6-8 

Niedziela: Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 85; 2 P 3, 8-14 

         Łk 3, 4c-6 

Drodzy Parafianie! 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 40 osób  

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  nieczynna 

Środa - nieczynna 

Czwartek - nieczynna 

Piątek - nieczynna 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl 

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

