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KANCELARIA PARAFIALNA czynna w środy w godzinach 8:00 – 14:00;godziny

urzędowania duszpasterzy: wtorki i czwartki . po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30
oraz soboty od godz. 8.00 do 9.00

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na
Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,
Lecz powrócą z radością niosąc swoje
snopy

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień:

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla O. Waldemara Polczyka.
Prosimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlić się cała wspólnota parafialna.
Przekazywać je można pocztą elektroniczną na adres dominik.golema@op.pl lub SMSem pod numer 0501088244

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Pan Bóg uczynił
wielkie rzeczy dla nas

Pierwsze czytanie (Ba 5,1-9)
Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a
przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze
przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości
pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę
chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać
twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest pod niebem.
Imię twe u Boga, na wieki będzie nazwane: „Pokój
sprawiedliwości i chwała pobożności!”. Podnieś się,
Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na
wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo
Świętego od wschodu słońca aż do zachodu,
rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie
pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich
niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim.
Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką,
pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią,
aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na
rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą
Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do
światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i
miłosierdziem.
Drugie czytanie (Flp 1,4-6.8-11)
Bracia: Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę
prośbę za was wszystkich, z powodu waszego udziału w
szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili

Renifery i sanie? Poznaj prawdziwą
historię świętego Mikołaja!
Pod koniec III wieku Anatolia (teren obecnej Turcji),
była jedną z bogatszych prowincji Imperium
Rzymskiego. Zamieszkiwali ją głównie greccy
potomkowie zdobywców prowadzonych przez
Aleksandra Macedońskiego, który swe piętno
wycisnął na tej ziemi sześć wieków wcześniej. Dzielili
oni te tereny z osadnikami z Italii oraz licznym
gminami chrześcijańskimi, które mimo wielu
prześladowań
dotrwały
do
czasów
cesarza
Dioklecjana, ostatniego z cesarzy prześladujących
wyznawców Jezusa.
Licja, południowe wybrzeże Anatolii, to piękna kraina
położona nad Morzem Śródziemnym u stóp gór Taurus.
Dziś
wymarzone
miejsce
wakacji
milionów
Europejczyków. Pobliskie kurorty Marmaris czy Antalya
są hitem turystycznych katalogów ukazujących błękitne
morze, piękne złote plaże, zielone piniowe lasy
pokrywające zbocza jasnych gór zstępujących do morza.
Wśród wielu pięknych zatok do jednej z nich, od strony
lądu, droga wiedzie przez wąski wąwóz, czyniąc z
miejsca naturalną warownię z naturalnym portem u ujścia
rzeki.
prosperujące, miało swój wielki teatr, bibliotekę,
wspaniałą bramę, wille z basenami i bogate pałace. Gdy
w południe, w czerwcu zjeżdżałem tam z gór upał był
bezlitosny. Latem drzewa i domy nie mają w tych
stronach prawie cienia, od zwrotnika dzieli nas tylko 13
stopni szerokości geograficznej, słońce świeci prawie
pionowo.
Za ruinami wielkiego teatru na polach kończą się żniwa,
pachną rozgrzane figowce i krojone przy sklepiku
arbuzy. Chodzimy po kamiennych uliczkach, na których

obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który
zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia
Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak
gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością
Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza
doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym
poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze,
abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa,
napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez
Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.
Ewangelia (Łk 3,1-6)
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza
Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei,
Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą
Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny;
za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza
skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna
Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę
nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na
odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze
mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i
pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się
prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy
ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
wychował się św. Mikołaj. Jako mały chłopiec
wieczorami spotykał na pobliskiej plaży wielkie żółwie
Careta Careta składające na wydmach jaja w gorącym
piasku. W takich miejscach, po wieczornej kąpieli w
morzu, mali chłopcy do dziś czekają do późnej nocy, aby
zobaczy jak na plażę wypełzają majestatyczne żółwie.
Przed wyjazdem myślałem, co może przynieść
pielgrzymka do biskupstwa pobliskiej Miry (obecnie
tureckie
miasto
Demre),
dziś
miejsca
skomercjalizowanego, gdzie trudno opędzić się od
handlarzy pamiątkami. Szczęśliwie najpierw dotarłem do
spokojnej, sennej Patary. Na miejscu poczułem bez żalu,
że w moim sercu topnieje jak lód sentymentalna legenda
o św. Mikołaju z bieguna północnego pędzącego na
saniach ciągniętych przez renifery.
Rodzice Mikołaja byli zamożni, jednak osierocili go, gdy
był młodzieńcem. Zostawili mu w spadku sporo gotówki
i głęboką wiarę w Ewangelię. Niewykluczone, że w patio
jego domu był piękny basen. Wiara szybko pomogła mu
pozbyć się zbędnego majątku…
Sąsiad, ojciec trzech córek, popadł w długi. W bogatym
mieście, młode kobiety bez posagu, a nadto z długami
ojca były narażone na najgorszą przyszłość. Mikołaj
pewnej nocy podrzucił do domu zrozpaczonego sąsiada
kilka sztuk złota wybawiając jego córki z tragicznej
sytuacji. Swoim majątkiem wspomagał
wielu
potrzebujących. Ta pomoc stała się początkiem zwyczaju
pozostawiania anonimowych prezentów słabszym i
biedniejszym, szczególnie dzieciom.
Wspomnienie świętego obchodzimy 6 grudnia, na
początku Adwentu, w tradycji te drobne prezenty są
zapowiedzią święta Trzech Króli, kojarzonego z darami
wschodnich mędrców dla narodzonego Mesjasza.
Pamiętajmy jednak, że w tym okresie największym
darem dla całej ludzkości są narodziny Boga w ludzkim
wcieleniu, i że w Noc Wigilijną przychodzi na świat

Jezus Chrystus. Mówmy o tym naszym dzieciom, by
czekały w swym życiu najpierw na Boga a później na
prezenty – wstawiennictwa jego hojnych, świętych
naśladowców.
W XX wieku, w wielu krajach poprzez telewizję i nowe
media udało się zasłonić Boże Narodzenie, „magicznymi
świętami”, „dziadkiem mrozem”, „gwiazdorem” lub
mieszanką „mikołajek” i „choinki”. Wspomnienie św.
Mikołaja na początku Adwentu niech stanie się okazją do
lektury Ewangelii opisującej narodziny Pana od jego
Zwiastowania do Objawienia i ucieczki w ramionach
Maryi i Józefa do Egiptu.
Mikołaj szybko zyskał w lokalnej społeczności autorytet.
Jako młody człowiek został biskupem w pobliskiej
Mirze. W tych latach Imperium Romanum przechodziło
burzliwy okres. Panujący na wschodzie cesarz Dioklecjan
uważał siebie za syna Jowisza, a w chrześcijanach
widział zagrożenie. W tym czasie 33 letni Mikołaj, jako
biskup został uwięziony. Po ok. 10 latach w roku 313
zwolniony Edyktem Mediolańskim przez Konstantyna
Wielkiego staje się jedną z ważniejszych postaci
Kościoła.
Czas, w którym Mikołajowi przyszło żyć, jest dla
Kościoła Europy i Azji wyjątkowy. Na mocy Edyktu
Mediolańskiego wszyscy poddani Imperium Romanum
otrzymali pełną swobodę w oddawaniu dowolnego kultu.
Ta pozornie komfortowa sytuacja szybko powoduje, że
poszczególne biskupstwa szybko zaczynają wprowadzać
swoje własne interpretacje Ewangelii i praktyki religijne.
Wszystkiemu przygląda się z boku cesarz, który widzi w
chrześcijaństwie doktrynę uniwersalną dla imperium.
Konstantyn znał dokładnie historię chrześcijan i był pod
wrażeniem kondycji, w jakiej byli oni po 300 latach
prześladowań. Rzymianie mieli mnóstwo sposobów na
łamanie najtwardszych. Udawało im się niszczenie
całych gmin wyznawców Jezusa. Jednak nowa religia
odradzała się z coraz większą siłą. Konstantyn Wielki jest
postacią kontrowersyjną, ale należy mu oddać, że jeśli
nawet nie uwierzył gorliwie, to racjonalnie przyłączył się
do czegoś, z czym nie sposób było walczyć.
Św. Mikołajowi przypisuje się wiele cudownych zdarzeń,
uciszył morską burzą podczas podróży z Ziemi Świętej,
w cudowny sposób zdobył zboże na przetrzymanie klęski
głodu dla całego miasta i wiele, wiele innych. Jego postać
miała szczególne znaczenie dla Kościoła, który po trzech
wiekach prześladowań staje się wolny a wkrótce oficjalną
religią Cesarstwa Rzymskiego. Uczniowie Ariusza,
prezbitera z Aleksandrii Egipskiej przeczyli istnieniu
Trójcy Świętej i poddawali w wątpliwość boskość osoby
Chrystusa. Sam cesarz Konstantyn był zwolennikiem tej
herezji i w swej dobrej woli zwołał w 325 roku pierwszy
w historii Kościoła sobór w Nicei (dziś turecki Iznik).
Spór dotyczył istoty wiary chrześcijan, natury Boga.
W Ewangelii czytamy ostatnie słowa Jezusa skierowane
do apostołów: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata. (Mt 28,19-20).
Zdumiewające jest, że mimo prostoty przekazu,
nieustanie pojawiają się wśród chrześcijan „myśliciele”
dodający do słów Ewangelii swoje pseudofilozoficzne

„ale…”. W Cesarskim pałacu w Nicei Ariusz i Mikołaj
stali naprzeciw siebie. Jak mówią podania, atmosfera
była tak napięta, że Mikołaj widząc beznadziejny upór
Ariusza i niewzruszoną postawę w obliczu
fundamentalnych argumentów wymierzył mu cios, po
czym Ariusz zrewanżował się ze zdwojoną siłą.
Zaskakujący obrót wydarzeń przerwał dysputę, a Mikołaj
pozbawiony funkcji biskupiej został uwięziony. Jednak
jego pozycja wśród wiernych była tak silna, że wkrótce
cesarz musiał go uwolnić i przywrócić mu jego tytuł.
Jako
cesarz
sprawiedliwy nie
mógł
więzić
charyzmatycznego biskupa, który za czasów jego
okrutnego poprzednika Dioklecjana, za swa wiarę i
miłosierdzie przesiedział długie lata w lochu. Dzięki tej
awanturze uniknięto wielu rozłamów Kościoła
starożytnego, a doktryna ariańska ostatecznie została
odrzucona jako herezja. Powraca ona przez 18 wieków
pod rożnymi nazwami, a ich wspólną, łatwo
rozpoznawalną cechą jest dodawanie do słów Ewangelii
swojego „ale…”.
Wspominając św. Mikołaja, biskupa Miry, małego
chłopca biegającego po ciepłej plaży, a potem
osieroconego młodzieńca powierzającego swe całe życie
i wielki majątek Chrystusowi, pamiętajmy, że to był
realny człowiek, latami zamknięty w ciemnym lochu,
gdzie modlił się za swych prześladowców. Za jego
czasów w prowincji zburzono pogańską świątynię
Artemidy, bogini łowów i płodności. W ikonografii św.
Mikołaj przedstawiany jest najczęściej z zamkniętą
Ewangelią, pokazując nam dobitnie, że Słowo Boże jest
pełne i niezmienne.

Paweł Klimczewski
[https://pch24.pl/renifery-i-sanie-poznaj-prawdziwa-historieswietego-mikolaja/]

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

II Niedziela Adwentu – 05.12.2021 r.
1. Dziś druga niedziela Adwentu. Trwamy w radosnym
czasie oczekiwania na spotkanie z Panem. Jednocześnie
już po raz 22. obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy
materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wpieramy
modlitwą wspólnoty chrześcijan mieszkających za naszą
wschodnią granicą. Po Mszy Świętej możemy także
wesprzeć naszych braci i siostry na Wschodzie ofiarą do
puszek.
2. Msza Święta wotywna o Najświętszej Maryi Pannie,
tzw. Roraty jest sprawowana od poniedziałku do piątku
o godz. 18.00. Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież
i dorosłych z lampionami.
3. Jutro, w poniedziałek, 6 grudnia, w liturgii przypada
wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa. To dzień,
kiedy obdarowujemy się prezentami. Niech nie zabraknie
życzliwości i dobroci wobec wszystkich, szczególnie
najbardziej potrzebujących.
4. Serdecznie zapraszamy na zajęcia z kaligrafii, które
odbywają się we wtorki o godz. 19.00 w salce
parafialnej.
5. W środę, 8 grudnia, będziemy obchodzili Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
W tym dniu Kościół upamiętnia tajemnicę Maryi, która

jako jedyna z ludzi została poczęta bez zmazy grzechu
pierworodnego.
6. Próba scholii odbędzie się w czwartek o godz. 19.00
w salce parafialnej.
7. Zapraszamy dzieci i muzykujących rodziców do
współtworzenia projektu „Koncert kolęd”. Próba
w sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej.
8. Spotkanie Wspólnoty Rodzin Kana w sobotę o godz.
15.00 Eucharystia. Po Mszy Świętej konferencja
pt. „Fundament miłości”.
9. W dniach od 25 listopada do 10 grudnia przypada
Międzynarodowa Kampania Przeciwdziałania Przemocy
„Biała Wstążka”. Więcej informacji można znaleźć w
gablocie na plakacie.
10. Za tydzień zbiórka do puszek na remont wnętrza
naszego kościoła.
11. Spotkanie Rodziców wraz z Dziećmi, które przyjmą w
przyszłym roku I Komunię Świętą, odbędzie się
12 grudnia w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 12.00
w kościele.
12. Za tydzień w niedzielę zapraszamy na odpust do
Trestno na godz. 16.00 ku czci Niepokalanego Poczęcia
NMP.
13. W zakrystii są do nabycia poświęcone opłatki oraz
świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 7
zł – mała i 16 zł – duża.
14. Wszystkich parafianom i gościom, a szczególnie
solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy
wzrastania w miłości ku Bogu, który uczynił dla nas
wielkie rzeczy, oraz opieki Niepokalanej a śp. Marię
Sobulską z ul. Świątnickiej, śp. Wandę Łoś z Trestna
polecamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…
W tym tygodniu patronuje nam:
 7 grudnia – Święty Ambroży (ok. 339-397), biskup
Mediolanu, wybitny teolog, obrońca Bożej nauki i doktor
Kościoła.
Życzymy błogosławionej Niedzieli
i dobrego tygodnia
Sercanie Biali

INTENCJE MSZALNE 28.11.-5.12.2021 r.
II NIEDZIELA ADWENTU 05.12
07.00 – ++Alfreda (m), Walentynę, Małgorzatę
Stolarczyk, Eugenię Balcerek
09.00 – Za dusze pomordowanych dzieci w obozie
koncentracyjnym w Łodzi
10.30 – W int. dziękczynnej za Dar przyjęcia po raz
pierwszy Komunii Świętej przez Kingę, Wojciecha
i Marka
12.00 – +Klarę Krasińską – 37 rocz. śm.
Trestno 16.00 – W int. Róż Różańcowych z prośbą o
zdrowie, bł. Boże a dla zmarłych o życie wieczne
w niebie
18.00 – ++Urszulę, Stanisława (m) Karski
PONIEDZIAŁEK 06.12
08.00 – Z okazji imienin Barbary w podziękowaniu za
dotychczasowe łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże
i opiekę MB
18.00 – Msza Święta wotywna ku czci Ducha Świętego
w int. Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi,
o nowe powołania i odważną odpowiedź na ten Dar, o

pokorę i stanowczość w głoszeniu Ewangelii oraz
zgodność działania z Wolą Bożą
WTOREK 07.12
08.00 – +Kazimierza Buczmę
18.00 – W int. małżeństw które oddaliły się od Boga o
nawrócenie i czerpanie sił z Miłości Chrystusa
ŚRODA 08.12 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP
08.00 – ++Zofię, Antoniego, Krystynę, Michała oraz ++z
rodz.
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 – +Krzysztofa Szymczaka
CZWARTEK 09.12
08.00 –
12.00 – Pogrzeb śp. Jerzy Burliński l. 59
18.00 – Z okazji 41 rocz. ur. Tomasza w podziękowaniu
za wszelkie łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże, Dary
Ducha Świętego, opiekę MB dla Emilki i dla jego
Rodziców
18.00 – O łaskę zdrowia dla Teresy
PIĄTEK 10.12
08.00 – +Zbigniewa Gut – 30 dzień po śm.
18.00 – +Janusza Szlendaka – 20 rocz. śm.
18.00 – +Ryszarda Banacha
SOBOTA 11.12
08.00 – +Henryka – 48 rocz. śm. oraz ++jego Rodziców
DPS 10.00 –
15.00 – Kana
18.00 – +Tadeusza Dżułyńskiego – 2 rocz. śm.
18.00 – ++Tadeusza Bulińskiego, Ryszarda Plizgę oraz
++z obu rodzin
III NIEDZIELA ADWENTU 12.12
07.00 – ++Józefa (m), Wiesława Stefanowiczów
09.00 – +Eugeniusza Dziubałtowskiego – 8 rocz. śm.
oraz ++Rodziców Stanisławę, Karola, Ludwikę, Jana
10.30 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony
12.00 – ++Jana, Janinę, Mirosława (m) z rodz. Wójciak,
Teresę Roszkowską
12.00 – Z okazji 1 rocz ur. Ignacego w podziękowaniu za
Dar Życia z prośbą o łaskę zdrowia, dalsze bł. Boże i
opiekę MB dla całej Rodziny
Trestno 16.00 – Za Ojców Sercanów z prośbą o bł. Boże
i potrzebne łaski oraz Dary Ducha Świętego i opiekę MB
Trestno 16.00 – ++Adelę i Edwarda Krawczyk
Trestno 16.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Roksany w
podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o bł. Boże i opiekę
MB dla całej Rodziny
18.00 – Za Parafian

JAŁMUŻNA, OFIARA, DZIESIĘCINA
 Ofiara na utrzymanie Parafii
RZYMSKO KATOLICKA PARAFIA PW NMPWW WE
WROCŁAWIU-KSIĘŻU MAŁYM
ŚWIĄTNICKA 32, 52-018 WROCŁAW
Numer konta 77 1020 5242 0000 2302 0117 0497

