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Słowo adwent pochodzi od łac. adventus, które 

oznacza dosłownie przyjście. W Kościele jest to czas,  

z którym ściśle wiąże się słowo i postawa: oczekiwanie.  

W swojej istocie adwent ma dwa znaczenia: przygotowuje 

na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów (tzw. 

dzień Paruzji) i o tym przypomina. Ta prawda i ten sens 

adwentu jest uwypuklony w pierwszej części tego okresu, 

która trwa do 16 grudnia włącznie. Druga część, trwająca 

od 17 grudnia, zwraca naszą uwagę na temat świętowania 

Narodzenia Pańskiego, czyli pierwszego przyjścia Jezusa 

na ziemię w ludzkim ciele. To radość najczęściej przypo-

minana przez ludzi poprzez zewnętrzne ozdoby i religijne 

tradycje (np. żłóbek, kolędy). 

Dzisiejszy fragment ewangelii, który wprowadza 

nas w klimat nowego okresu liturgicznego (jest to zawsze 

początek nowego roku w liturgii Kościoła), przypomina 

nam również o czuwaniu i konieczności bycia przygotowa-

nym na przyjście Pana. 

Przyzwyczajeni do tego, że życie biegnie swoim 

torem, często monotonnym i niezmiennym, możemy też 

łatwo popaść w przyzwyczajenie religijne, które usypia 

naszą czujność. Upływający czas może nas odciągać 

przede wszystkim od myśli o powtórnym przyjściu Jezusa 

na ziemię. Bo któż z nas na co dzień myśli o końcu świata  

i przyjściu Chrystusa?! 

Adwent jest czasem, który budzi nasze serca i pró-

buje zwrócić naszą uwagę właśnie na owo przygotowanie 

do spotkania z Chrystusem. Chodzi więc o przygotowanie 

się, by spotkać Jezusa już tutaj na ziemi poprzez udział  

w życiu Kościoła i rozwijanie wiary, ale też by zadać sobie 

pytanie o spotkanie z Jezusem, które nastąpi „gdy Pan 

zechce”. 

Robimy więc różne postanowienia adwentowe, 

które mają podkreślać „inny”, „wyjątkowy” czas w Koście-

le, a więc i naszym życiu. Warto może w te postanowienia 

mocniej zainwestować, by wyraźniej dotknęły naszego 

zziębniętego serca. Można więc nie tylko czegoś sobie 

odmówić, ale można też coś sobie narzucić do wykonania. 

Skoro ma to być czas rozbudzania naszej religijnej świa-

domości to może warto więcej czasu spędzić w kościele, na 

modlitwie, na czytaniu Pisma Świętego czy religijnej lektu-

ry. Można przecież postanowić, że w Adwencie „oddam” 

więcej czasy Panu Bogu będąc na wtorkowej adoracji, 

przychodząc na środowe spotkania z Biblią, nowennę do 

Matki Bożej, czy piątkową koronkę do Bożego Miłosier-

dzia. Mogę po prostu przyjść w tygodniu na Mszę świętą.  

Sposobów przygotowania się na spotkanie z Jezu-

sem jest wiele, ale zmienia nas nasza decyzja, a nie tylko 

pobożne – nawet najwznioślejsze – życzenia czy marzenia. 

Muszę więc postanowić. Muszę zadecydować. Co zrobię  

w tegorocznym Adwencie? 
ks. Krzysztof 

 

  
 

1. Dzisiejszą I niedzielą Adwentu rozpoczynamy Nowy 

Rok Kościelny. Msze Św. Roratnie w tygodniu o godz. 

18.00, a w sobotę o g. 8.00,  prosimy dzieci o przyno-

szenie na te Msze św. Lampionów. 

2. Adoracja Najświętszego Sakramentu w tym tygodniu 

połączona z kompletą, czyli wieczorną modlitwą Ko-

ścioła, we wtorek o g. 19.30. Zapraszamy! 

3. W środę Nowenna do MBN Pomocy po Mszy św.  

o g. 18.00, a "Wieczór z Biblią w ręku" o g. 19.30. Za-

praszamy wszystkich zainteresowanych i chcących po-

znać Pismo Święte.  

4. W czwartek, piątek i sobotę przypadają Dni Euchary-

styczne. Nabożeństwa w czwartek i piątek połączone  

z roratami. 

Z ewangelii według 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 pochło-

nął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna 

Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden bę-

dzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żar-

nach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwaj-

cie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyj-

dzie. 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 

domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».” 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie 

ul. Kościelna 12, 84-106 Leśniewo 

Telefon: (58) 673 89 94, e-mail: biuro@parafia-lesniewo.pl  

www.parafia-lesniewo.pl , www.facebook.com/parafialesniewo/ 
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5. W pierwszy czwartek miesiąca Msza św. wspólnoto-

wa dla ministrantów z podsumowaniem minionego mie-

siąca i wręczeniem nagrody o g. 18.00. 

6. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź dla dzieci  

g. 15.30, a o g. 16.30 nabożeństwo z obrzędem Komunii 

św., o g. 19.00 w salce spotkanie dla młodzieży. 

7. Spowiedź dla młodzieży i dorosłych w piątek  

g. 17.00. 

8. W sobotę Roraty o g. 8.00, po roratach Parafialny 

Zespół Caritas, podobnie jak w roku ubiegłym, zaprasza 

dzieci na kakao i coś słodkiego w salce przy kościele. po 

Mszy świętej, ok. g. 9.00 Nabożeństwo Żywego Różań-

ca. W tym czasie okazja do spowiedzi. O g. 17.00 Msza 

św. z liturgią niedzielną. 

9. Spotkanie Scholki dziecięcej w sobotę o g. 9.30, Lek-

torzy mają swoje spotkanie o g. 10.30, ministranci  

o g. 11.30. 

10. Niedziela II Adwentu: Tradycyjnie przed kościołem 

w tym dniu zbieramy ofiary do puszek na rzecz pomocy 

Kościołowi na Wschodzie. 

11. W zakrystii są do nabycia świece wigilijne: małe  

w cenie 6 złotych, duże 16 zł. 

12. Opłatki wigilijne dostępne są w zakrystii. 

13. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o g. 11.00 

dzieci przygotowujące się do Komunii św. otrzymają 

medaliki, które wcześniej zostaną poświęcone. 

14. W czasie Adwentu nie będzie spotkań w salce dla 

dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi  

i Komunii świętej. Dzieci uczestniczą od pon. do sob.  

w roratach i zbierają obrazki, które służą jednocześnie 

sprawdzeniu obecności. 

15. Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy do 

włączenia się w "Adwentową zbiórkę słodyczy", które 

przekażemy jako dar dla dzieci z Syrii. Bardzo zapra-

szamy do włączenia się w tę akcję choć drobnym upo-

minkiem. Słodycze można składać przez cały Adwent 

do kosza przy obrazie Matki Bożej. 

 

 

Kolejny już raz zapraszamy wszystkie rodziny mieszkające na 

terenie naszej parafii do wzięcia udziału w konkursie z okazji 

Świąt Narodzenia Pańskiego. Konkurs rozpoczyna się  

w I Niedzielę Adwentu. W tym roku zadanie konkursowe 

polega na dostarczeniu własnoręcznie wykonanego wianka 

bożonarodzeniowego na drzwi. 

Praca musi spełniać podane niżej kryteria: 

 wianek musi być wykonany własnoręcznie (nie do-

puszcza się wykorzystywania gotowego stelażu) 

 całkowita średnica wianka nie może być mniejsza niż 

35 cm 

 wianek musi zawierać chociaż jeden symbol związa-

ny z religią katolicką przypominający o Narodzeniu 

Pańskim 

 praca musi być praktyczna tzn. z możliwością zawie-

szenia na drzwi (funkcjonalna) 

 technika pracy jest dowolna 

Oceniane będą pomysłowość, estetyka, funkcjonalność i na-

wiązanie do tradycji katolickiej. 

Prace należy składać do plebanii parafialnej. Ostateczny ter-

min składania prac upływa w środę, 21 grudnia, o g. 20.00. 

Ogłoszenie wyników nastąpi tradycyjnie drugiego dnia Świąt 

– 26 grudnia, podczas Mszy świętej o g. 11.00. 

Główną nagrodą w konkursie jest 12-osobowy serwis obiado-

wy. 
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18.00 

1.+ wszystkie dusze w czyśćcu  

cierpiące. 

2.+ Stanisława Labuda  

int. uczestników pogrzebu. 
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17.00 

1. + Henryka Went i Marka Ropel 

2. o pokój w Syrii i za chrześcijan 

prześladowanych w tym kraju. 

18.00 

1.+ Felicję Ellwart 1r.śmierci. 

2.+ Józefa, Stefanię Funk; Piotra  

i Jadwigę Narloch. 
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Św. Andrzeja Apostoła 

 

18.00 

1.+ żonę Reginę Grapp, Marie Klepin 

i rodz. z obojga stron. 

2.+ rodz. Erykę i Zygfryda Willner, 

męża Antoniego i ojca Franciszka. 

19.00 1.+ Scholastykę Muller int. uczestni-

ków pogrzebu. 

2.+ męża Kazimierza (7r.śm.)  

i rodziców z obojga stron. 
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18.00 

1. + ciocię Jadzię (7r.śm.), jej męża  

i syna. 

2. o Boże błogosławieństwo  

w rodzinie. 

19.00 
+ Józefa, Magdalenę Krause  

i rodziców z obojga stron. 
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18.00 

1. + mamę Urszulę i brata Jacka  

Lieske. 

2. + dziadka Stefana Białk; Józefa, 

Janinę Rumpca i ciocie Józefę 
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Św. Franciszka Ksawerego 

8.00 + Franciszka Lieske 4r.śm.   

17.00 + Mariana Szefka 7r.śmierci. 
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II Niedziela Adwentu 

8.00 

+ męża Władysława, syna Tadeusza, 

matkę Otylię, ojca Jana, brata  

Kazimierza Okoń, szwagra Stefana 

Elwardt. 

9.30 + rodziców Teresę i Jana Bemke. 

11.00 

+ Annę i Józefa Neubauer; Barbarę, 

Bernarda, Urszulę Drewniak z rodziny 

Neubauer. 

16.00 
+ ojca Stefana Baran, Feliksa Bianga 

i brata Bogusława. 

INTENCJE MSZALNE 
 

KONKURS Z OKAZJI ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO 
 


