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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent – czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Pana Jezusa.
Adwent rozpoczyna również nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele, który będzie poświęcony Eucharystii.
Wszystkich, a szczególnie dzieci, zapraszamy na msze święte
roratnie, które będziemy sprawować od poniedziałku do
piątku o g. 6.30 i w sobotę o g. 8.00. Dzieci, prosimy o przyniesienie ze sobą lampionów!
2. Dzisiaj po mszach świętych, przy wyjściu z kościoła,
młodzież naszej parafii rozprowadza własnoręcznie wykonane
i poświęcone wieńce adwentowe, z których dochód
przeznaczony będzie na paczki świąteczne dla ubogich. Z kolei
nasi harcerze, tradycyjnie rozprowadzają własnoręcznie
wykonane kartki świąteczne.
3. Wspólnota Szkoła Maryi zaprasza po dzisiejszej wieczornej
Eucharystii, na adorację z modlitwą uwielbienia.
4. Spotkania duszpasterskie w tym tygodniu:
• Poniedziałek Ruch Rodzin Nazaretańskich zaprasza na
adorację do kaplicy adoracji, natomiast Wspólnota Krwi
Chrystusa zaprasza na spotkanie do kawiarenki
parafialnej po wieczornej Eucharystii. W bibliotece
spotkanie Bractwa Świętego Pawła.
• Środa Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania
o 19.00 w kawiarni Jasieńska Kawka, z kolei wspólnota
Marana Tha zaprasza na spotkanie o 19.00 do biblioteki
parafialnej.
• Czwartek Szkoła Maryi zaprasza na adorację w intencji
powołań do kapłaństwa oraz w intencji powołanych, do
kaplicy adoracji na g. 19.00
• Piątek ks. Krzysztof zaprasza na spotkanie kręgu
biblijnego do biblioteki po wieczornej mszy świętej.
• Sobota o godz. 9.00 w salce zbiórka dla ministrantów
i lektorów.
5. W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek, pierwszy
piątek oraz pierwszą sobotę miesiąca. W piątek całodzienna
adoracja Najświętszego Sakramentu o g. 15.00 Koronka do
Bożego Miłosierdzia, a o 17.15 różaniec w intencji pokoju na
świecie. W sobotę o g. 17.15 Wspólnota Żywego Różańca
zaprasza na wspólną modlitwę różańcową w dolnym
kościele.
6. W dniach 7–8 grudnia, kandydaci do sakramentu
bierzmowania udadzą się na weekendowe rekolekcje w ramach kursu ALPHA.
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7. W związku ze zgłoszeniami od naszych parafian,
ostrzegamy, że od pewnego czasu w naszej parafii dochodzi
do próby oszustwa przez tzw. „metodę na policjanta.” Oszuści
dzwonią do starszych osób i przedstawiając się jako policja
próbują wyłudzić pieniądze. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!
8. Pan kościelny zaprasza do sklepiku parafialnego w którym
można nabyć świece wigilijne „Świątecznego Dzieła Pomocy
Dzieciom”. Można również pobrać tzw. Tutkę miłosierdzia,
którą wypełnioną produktami spożywczymi przynosimy do
zakrystii parafialnej. Dziękujemy za wsparcie obu akcji!
9. Róża św. Jana Pawła II poszukuje osoby, która chciałaby
dołączyć do wspólnoty. Dyżur różańcowy w miesiącu grudniu
obejmuje róża pw. św. Rodziny.
10. Za tydzień Wspólnota Szkoła Maryi zaprasza do
kawiarenki parafialnej na kiermasz świąteczny. Będzie można
zjeść pyszne ciasto, wypić herbatę lub kawę oraz nabyć
własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Informacje na
plakatach.
11. Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje wyjazd na czuwanie
modlitewne z 14 na 15 grudnia na Jasnej Górze. Wyjazd spod
kościoła w sobotę 14 grudnia o g. 9.00, powrót w niedzielę 15
grudnia ok. g. 10.00. Więcej informacji i zapisy u Pani Lucyny
Witek, nr tel.: 503-049-691.
12. Przypominamy, że odwiedziny duszpasterskie tzw. kolędę,
rozpoczynamy w naszej parafii od przyszłej niedzieli, 8 grudnia. Nowych mieszkańców prosimy o zgłaszanie pierwszej
kolędy.
13.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, odwiedzenia
naszej parafialnej strony internetowej oraz zabrania ze sobą
parafialnego biuletynu w którym znajdziemy ciekawy artykuł
o tym czym jest Jerycho modlitewne!

„Nastawmy budziki” - rysował Miołaj

KONTAKT Z PARAFIĄ
ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94
e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl
www.youtube.com/gdanskjasien
Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.30, sob 10.00-12.00
Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823

I czytanie: Iz 2, 1-5
Pokój królestwa Bożego

I NIEDZIELA
ADWENTU

Psalm:

Ps 122 (121)

Idźmy z radością na spotkanie Pana

II czytanie: Rz 13, 11-14
Zbliża się nasze zbawienie

Ewangelia: Mt 24, 37-44
Rok liturgiczny A/II

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście
Chrystusa

Nowy rok liturgiczny i duszpasterski:
Eucharystia – tajemnica wyznawana, celebrowana i powołująca do świętowania i apostolatu

Z Ewangelii według św. Mateusza:
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, aż 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 jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie
pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy
bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie».

KOMENTARZ:
Ktoś mógłby pomyśleć, że takie ciągłe oczekiwanie na
kogoś, kto ma przyjść, ale nie wiadomo kiedy, może być
stresujące. Może, ale nie musi, jeśli owo oczekiwanie właściwie rozumiemy i przeżywamy. Wręcz przeciwnie – oczekiwanie może wprowadzać ład i pokój do naszego życia. Jan
Paweł II powiedział kiedyś na Jasnej Górze, że czuwać to
znaczy być człowiekiem sumienia. Sumienia dobrze uformowanego, czystego, a przez to spokojnego. Człowiek sumienia żyje według słów św. Pawła z dzisiejszego II czytania:
„Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się
w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień...”. To
ktoś przyobleczony już w Jezusa, na którego pełne przyjście
oczekuje.
O. Dariusz Kowalczyk SJ

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc grudzień: Aby każdy kraj podjął koniecznie
działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

Czuwajcie

Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele. Trwa od niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia okresu
zwykłego, a kończy się w wieczór Bożego Narodzenia 24 grudnia. Pierwsze wzmianki o Adwencie, jako okresie
poprzedzającym Boże Narodzenie pojawiły się już w IV wieku w Galii i Hiszpanii. W Hiszpanii zalecano codzienne
uczęszczanie do kościołów, a w Galii post i abstynencję.
W V wieku biskup galikański Tours Perpetuus wprowadził
obowiązek postu w poniedziałki, środy i piątki od dnia św. Marcina ( 11 listopada) do Narodzenia Pańskiego. Ponadto w tym
czasie obowiązywała abstynencja małżeńska, zakaz zabaw

hucznych, wesel i zakaz wojen. W Rzymie dopiero w II połowie
VI wieku wyodrębniono okres poprzedzający Narodzenie
Pańskie i dodano mu oprawę liturgiczną.
Dokończenie na stronie 2
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wiciele wszystkich stanów, zapalając mówili: „Gotów jestem na
Sąd Boży”.
III niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub
z łaciny – Niedzielą Gaudete (od słów antyfony- „Gaudete in
Domino”- „Radujcie się w Panu”). Szaty liturgiczne w tym dniu
mogą być koloru różowego, w pozostałe dni Adwentu są fioletowe. To w związku z przejściem w drugi okres Adwentu, w którym pojawia się radość ze zbliżającego się Narodzenia Pańskiego, a co za tym idzie, z odkupienia, jakie przynosi.
Wieniec Adwentowy, wykonany z gałązek iglastych,
poświęcony i udekorowany czterema świecami jest zwyczajem praktykowanym w wielu regionach Polski. Cztery świece
symbolizują cztery Niedziele. W każdym tygodniu zapala się
kolejną świecę, gdy płoną wszystkie, to znak Bożego Narodzenia, narodzenia Jezusa - Światłości Najwyższej. Adwent składa
się z dwóch odrębnych okresów. Pierwszy (do 16 grudnia)
dotyczy paruzji, czyli ponownego przyjścia Chrystusa na ziemię
i sąd ostateczny nad ludzkością. Drugi, to czas bezpośredniego
przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.
Na czas Adwentu polecam lekturę książki pod znamiennym
tytułem - „Uwierzcie w koniec świata” o. Joachima Badeni i Judyty Syrek. To rozmowa dziennikarki z charyzmatycznym zakonnikiem, wizjonerem i mistykiem. Rok przed śmiercią w maju
2009 roku, podczas odprawiania Mszy św. tuż przed komunią
ojciec Joachim usłyszał głos Boży, który polecił mu przypomnieć
ludziom o końcu świata. Judyta Syrek skrupulatnie opisała
rozważania dominikanina na temat czasów ostatecznych, jego
mistyczne wizje oraz przemyślenia dotyczących głównych
grzechów ludzkości. Ojciec Joachim Badeni umarł w opinii
świętości. W 2018 roku rozpoczął się jego proces
beatyfikacyjny.

W IX wieku Adwent stał się także czasem przygotowania na
powtórne przyjście Chrystusa i nabrał charakteru eschatologicznego. Tak więc Adwent ukształtowały tradycje z Galii. Hiszpanii i z Rzymu. Tę formę rozpowszechniły klasztory benedyktyńskie, cysterskie, a później franciszkańskie.
W wieku XII-XIII znane już były w całym Kościele. W Polsce
od XII wieku w czasie Adwentu odprawiane są Msze św. ku czci
Matki Bożej, zwane Roratami. Nazwa pochodzi od pierwszych
słów łacińskiej pieśni na wejście: „Rorate coeli, desuper...”
„Niebiosa spuśćcie rosę...” ).
Roraty odprawiane są codziennie wczesnym rankiem, oprócz
niedziel i uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Marii Panny (8 grudnia). W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje
się dodatkowa, niegdyś siódma świeca symbolizująca Matkę
Bożą, obecną wśród wiernych oczekujących narodzin Chrystusa.
Świeca Roratnia wyróżnia się spośród innych; jest bardziej
ozdobna i przybrana w białą lub niebieską wstążkę, oznaczającą
przywilej Niepokalanego Poczęcia Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach, dopiero podczas uroczystego śpiewu - „Chwała na wysokości Bogu” zapalają się światła
w całym kościele. Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku
liturgicznym, kiedy hymn jest śpiewany codziennie.
Od IX wieku w drugiej części Adwentu wprowadza się do
liturgii antyfony, które rozpoczynają się na literę „O”. Na Roraty
wierni przynoszą świece lub lampiony, które w czasie Mszy św.
są zapalane. Z tym światłem wracają do domów. Tradycja zapalonych świec sięga czasów króle-wskich, gdy w katedrze na Wawelu król niósł ozdobną świecę i umieszczał na lichtarzu, pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedsta-

Maria Rusiecka

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 2.12.2019
Wtorek 3.12.2019
6.30 1. + Janina GÓRNA /greg. zakończenie/
6.30 1. + Zdzisław i Zofia o łaskę nieba
2. + Jan SOŁTYS / greg. zakończenie/
2. ++ rodziców z obu stron i ++ z rodziny
3. Za Karolinę o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
3. o szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla mamy Krystyny i opiekę
4. za parafian
Matki Bożej
4. + Helena o łaskę nieba w 20 rocz. śm
18.00 1.+ Patrycja FRITZ /m-c po śmierci/
2. + Feliks 21 rocz. Sm o łaskę nieba
Środa 4.12. 2019
1. + Jan ADAMCZYK – od Związku Podhalan oddział w Gdańsku
6.30
18.00 1. O szczęśliwą operację Wandy i opiekę Matki Bożej
2.+ Jan, Agnieszka i Alfons STEMPA
3. Dziękczynno-błagalna za Marię i Barbarę w dniu urodzin i za
Ireneusza
Piątek 6.12. 2019 / I piątek m-ca
1. Za Monikę i Sylwię w dniu urodzin o potrzebne łaski i opiekę Matki
6.30
Bożej

18.00

+ tata Władysław /1 rocz. śm/ i mama Zofia /14 rocz. śm/

Czwartek 5.12. 2019
1. + Jan ADAMCZYK
6.30
18.00 + Leon STUBIŃSKI / 9 m-c po śm/

Sobota 7.12. 2019
8.00 1. ++ rodzice Wanda i Brunon HALLMAN
2. + Krystyna KAWCZYŃSK o niebo
3. + Jadwiga i Tadeusz o radość nieba
18.00 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne z naszej parafii i diecezji
2. w int. Krzysztofa – dziękczynna za ocalenie z wypadku z prośbą o dobre
życie

18.00 1. + Krystyna KAWCZYŃSKA /m-c po śm/ o niebo
2. O potrzebne łaski dla Matyldy i Kacpra i całej rodziny oraz opiekę
Matki Bożej
II Niedziela Adwentu 8.12. 2019 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
++ rodzice Henryka /ona/ i Leon GRUCZA i ++ z rodziny
7.30
9.00 1.++ Teodora/ona/ i Antoni JASIEWSCY o niebo
2. + Stanisław SULIŃSKI w 2 rocz. śm o łaskę nieba
/dk/ ++ Bogusława /ona/ w 5 rocz. śm. o niebo i ++ z rodziny
9.15
10.30 1. Za parafian
2. W intencji Anity o łaskę zdrowia
11.00 /dk/ ++ Urszula i Tadeusz DUDZIK, Anna i Bernard PŁOTKE o radość nieba
12.00 1. + Dorota GRZYBOWSKA /z okazji 50 urodzin/ o łaskę nieba
2. ++ Barbara i Wiesław BARTNICCY o niebo
3. o opiekę MB Niepokalanej na d wnukami Amelią, Oliwierem i Mają
13.15 1. ++ Brat Alfred i dziadkowie Eleonora i Jan
2. + Krystyna KASPEROWICZ / 15 rocz. śm./ oraz mąż Józef
18.00 o radość nieba dla członków ŻR + Jerzy, Zofia, Helena, Jadwiga, Katarzyna
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Moc uwielbienia i moc wołania – Modlitwa Jerycha
„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)
Jerycho to najniżej położone miejsce na świecie i jedno z najstarszych miast świata. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne
miasto otaczał podwójny mur wewnętrzny o szerokości około
4m oraz zewnętrzny o szerokości 2m, oceniany na około 9m wysokości. Jerycho leży dziesięć kilometrów na północny zachód
od północnego krańca Morza Martwego. Ta bliskość też ma
swoją symboliczną wymowę, zwłaszcza jeśli uświadomimy
sobie, że po drugiej stronie miasta znajduje się góra kuszenia.
Ta „piekielna”, dosłownie i w przenośni, okolica uosabia te
wszystkie trudne przeżycia, które zamykają człowieka na Boga
i na drugiego człowieka. Słowo „Jerycho” nawiązuje do
wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego.
Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, jako
pierwsze postanowił zdobyć właśnie Jerycho. Miasto zostało
zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Dlaczego mury Jerycha się runęły? Wyglądały tak, jakby uderzyła
w nie wielka bomba, jednak w tamtych czasach ludzie nie znali
żadnych bomb ani nawet karabinów. Te mury zawaliły się, bo
Pan Bóg dokonał cudu.
A było to tak…
Bóg powiedział Jozuemu: „Weź swoich żołnierzy i obejdźcie
miasto dookoła. Róbcie tak codziennie przez sześć dni. Zabierzcie ze sobą Arkę Przymierza. Przed nią niech idzie siedmiu kapłanów i trąbi na rogach. Ale siódmego dnia obejdźcie miasto
siedem razy. Potem zatrąbcie na rogach, a lud niech zacznie
z całej siły krzyczeć. Wtedy mury Jerycha się rozpadną!”
Jozue i wszyscy inni zrobili tak, jak powiedział Pan Bóg. Kiedy
maszerowali dookoła miasta, w ogóle się nie odzywali. Słychać
było tylko kroki wojska i trąbienie rogów. W końcu nadszedł
siódmy dzień i żołnierze okrążyli miasto siedem razy. Gdy
zagrały rogi, Izraelici zaczęli krzyczeć i mury naprawdę runęły!
A dwom zwiadowcom Pan Bóg powiedział: „Idźcie do domu
Rachab i wyprowadźcie ją stamtąd razem z jej rodziną”. Tak jak
obiecali zwiadowcy, nikt w domu Rachab nie zginął.
Tocząc duchową walkę, kiedy WOŁAMY z Panem jednym
głosem dzieją się cuda, mają miejsce uzdrowienia i uwolnienia.
Pan Bóg nie obiecuje, że będzie łatwo, ale Jego droga jest drogą
miłości. Drogą, która przez krzyż prowadzi do życia.
Szatana droga wydaje się łatwa, lekka i przyjemna, ale jest
pozbawiona miłości i prowadzi do śmierci wiecznej. Diabeł nie
kocha ludzi. On nas nienawidzi. To z zazdrości o człowieka stał
się tym kim jest. Z nienawiści do ludzi, chce nam wmówić, że
nic Boga nie obchodzimy, że nas nie kocha i że to całe zło na
świecie to właśnie Bóg sprowadził. Tylko, że Zły jest ojcem
kłamstwa, a jego największym sukcesem jest to, że tak wielu
ludziom wmówił, że diabła nie ma, albo, że to taki śmieszny
stworek z czerwonymi rogami i zawadiackim ogonkiem.
Tylko, że ten stworek jest sprytny i zniszczy każdego, kto nie
będziesz trzymał z Bogiem.
Wystarczy rozglądnąć się dookoła, aby zobaczyć na własne
oczy jak wiele zła się dzieje na świecie. Jak wielu ludziom
brakuje miłości. Jak wiele krzywdy i dramatów ludzkich wynika
z braku miłości. Cuda, które znamy z Biblii nie przestały się dziać
wraz z ostatnimi kartami Pisma Świętego. Był czas Boga Ojca,
był czas Jezusa Syna Bożego. Teraz jest czas Ducha Świętego.

Pozwólmy Mu działać! Nie bójmy się wołać do Pana, w każdej
sytuacji! Niech całe nasze życie będzie na Bożą chwałę. Jak się
modlimy, wołajmy wytrwale i głośno. Pozwólmy, aby Pan dał
nam wszystko, cokolwiek potrzebujemy. Może niektórzy uważają, że Stwórca dał nam rozum i lekarzy, więc z tego mamy korzystać, a nie zawracać Mu głowę na przykład, stanem swojego
zdrowia. Tylko, że Bóg właśnie tego chce. Możemy modlić się nie
tylko w ciężkich sytuacjach, ale także w zwykłych codziennych
trudach.
Wołajmy do Boga jak dzieci do ojca, do skutku, a Bóg obdarzy
nas swoim błogosławieństwem. Czasem zadziała bezpośrednio.
Innym razem, przez ludzi, których nam pośle, czasem przez przez
splot, jak zwykliśmy mawiać, „dziwnych przypadków”. Wszystko
w swoim czasie. Pan Bóg działa i to nie nam wyrokować, czy
modlitwa została wysłuchana, czy nie. Jeżeli choć kilka osób
zmieni swoje życie, to już będzie to cud.
Uwielbienie to modlitwa, która uznaje, że Bóg jest Bogiem.
Modlitwa, która najbardziej podoba się Bogu. Kiedy uwielbiamy
Pana, On bierze nas w swoje ręce. Nie ma nic piękniejszego i
cudowniejszego w życiu, jak pozwolić Bogu właśnie na to. Jeśli
nie stawiamy oporu, zaczynamy coraz konkretniej i intensywniej
doświadczać Jego obecności.
Modlitwa uwielbienia czyni nas podatnymi na Boże działanie.
Otwiera nasze umysły i serca na dary łaski. Bóg nie przychodzi
do nas jedynie po to, by chwilę z nami pobyć, sprawić, że
poczujemy się lepiej, a zaraz potem wrócić na swój tron w
niebie. Pan Bóg zawsze jest przy nas. Modląc się uwielbieniem,
pozwalamy Mu przyjść do nas i to z mocą. Raz przyszedłszy, Bóg
pozostanie w nas tak długo, jak tylko Mu na to pozwolimy. Bóg
nigdy nie pozostaje w nas bierny, dotyka naszych serc, uzdrawia,
uwalnia, podnosi, pociesza…
Wiele cudów dokonuje się podczas modlitwy uwielbienia.
I wcale nie chodzi tu o spektakularne przejawy Bożej mocy,
obserwowane niekiedy w wielotysięcznych zgromadzeniach modlących się ludzi. Nie mniejsze cuda zdarzają się w ukryciu, kiedy
przebywamy z Panem sam na sam, spotykam Go w intymności
swojego serca. Pan przychodzi do nas z czułością i troską. Bywa
też, że nas upomina, zaprasza do głębszego nawrócenia,
wskazuje drogę, uzdalnia do większej ufności, miłości i wiary.
Obdarza nową wolnością wobec lęku, smutku, nałogów… nie
jest obojętny wobec naszych uczuć, przemienia je i integruje.
W oczach Boga wszyscy jesteśmy wyjątkowi i niepowtarzalni,
a problemy i ograniczenia istniały i będą istnieć. Pamiętajmy
jednak, że one są do rozwiązania i nawet z najgorszej sytuacji
zawsze jest wyjście.
Modlitwa Jerycha trwa siedem dni, tyle ile trwało oblężenie
Jerycha, w obecności Jezusa Eucharystycznego, gdyż modlitwa
staje się potężniejsza, kiedy na przedzie wojsk kroczy Arka
Przymierza. Uwielbienie jest modlitwą głoszącą zwycięstwo
Pana. Nie jest to ani modlitwa wstawiennicza ani błagalna.
Unikamy narzucania Panu gotowych rozwiązań. Pan Bóg sam
daje rozwiązania w zadziwiający dla nas sposób.
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