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II Niedziela Adwentu
04/12/2022  

Liturgia słowa
Pierwsze czytanie: Iz 11, 1-10
Psalm: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie
Drugie czytanie: Rz 15, 4-9
Aklamacja: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
                    wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Ewangelia: Mt 3, 1-12
W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judz-
kiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». 
Do niego to odnosi się słowo proroka izajasza, gdy mówi: «Głos 
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego pro-
stujcie ścieżki!» Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i 
pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód 
leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała 
okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece 
Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do 
chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im:«Ple-
mię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym 
gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, 
że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam 
wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. 
Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drze-
wo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone 
w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie 
za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu 
sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma 
on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spi-
chlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

Dziś w Ewangelii spotykamy Jana Chrzciciela, który z mocą głosi 
przyjście Zbawiciela. Jan jest człwiekiem modlitwy i głębokiej wia-
ry. Z wielkim przekonaniem opowiada o Chrystusie, ma odwagę  
demaskować grzech i nazywać go po imieniu, nie dba przy tym o 
własną sławę czy opinie. Nie przysłania sobą Jezusa.
Jan chce zbudować w nas pragnienie spotkania z Mesjaszem w 
szcerości i czystości naszyc serc. W czasie adwentu prosimy Boga 
aby przez swojego syna ożywił w nas to co umarło i już nie przynosi 
owocu. Niech Duch św., którym zostaliśmy ochrzczeni napełni nas 
odwagą i szczerością w kroczeniu za Chrystusem.

Przygotujcie drogę Panu



Spowiedź
Spowiedź odbywa się w każdy piątek (oprócz czwartego piątku 
miesiąca) w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od 19:00 do 
20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia Komunii św. 

Pomoc bezdomnym
To już ostatnia niedziela, kiedy w ramach pomocy osobom bez-
domnym i potrzebującym, zbieramy: rękawiczki, czapki, skarpetki 
i slipy męskie. Wszystkie te rzeczy można składać do pojemników 
przed i po Mszach św.
Nadto potrzebne ubogim rzeczy można przyznieść do domu para-
fialnego w reklamówkach z dopiskiem Apostolat Społeczny.
Z góry dziękujemy w imieniu potrzebujących.

Niedzielna Msza św.
Msze św. w języku polskim odbywają się w każdą niedzielę o godz. 
12:30 i 19:30. Od 1 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana godziny 
mszy wieczornej na 18:30.

Roraty
Zapraszamy do uczestnictwa w porannych Mszach św. roratnich, 
które odbywają się w czasie adwentu w każdą środę o godz. 6:15 w 
kalicy (wejście przez parking i zakrystię), oraz w soboty o 7:00 w 
kościele. W soboty po roratnich Mszach św. zapraszamy na wspól-
ne śniadanie do domu parafialnego. 
Można rezerwować intencje na poranne Msze. 

Kalendarze, sianko, opłatki
Po Mszy św. z tyłu kościoła przy wyjściu, do nabycia opłatki i 
sianko na stół wigilijny. Jest również możliwość zakupu ciekawych 
kalendarzy na rok 2023. 

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
Zapraszamy w najbliższy poniedziałek,  5 grudnia o godz. 19:30 
na Mszę św., a po niej na adorację i wspólną modlitwę o uzdro-
wienie duszy i ciała. Po Mszy św. będzie możliwość modlitwy 
wstawienniczej.  

Zapraszamy na rekolekcje adwentowe, które rozpoczniemy w przy-
szłą niedzielę na Mszach św. o godz. 12:30 i 19:30 i będziemy kontynu-
owali w poniedziałek i wtorek o godz. 19:30. 
Rekolekcje poprowadzi dla nas o.Tomasz Klin, jezuita, duszpasterz 
Polaków w Londynie, Aberdeen i Aarhus, w latach 2009-2011 po-
sługiwał na Stamford Hill. Obecnie w Polsce proboszcz parafii św. 
Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze.
Czas rekolekcji to doskonały moment na duchowe przygotowanie 
się do zaproszenia Jezusa do naszego życia, poprzez wsłuchanie w 
Słowo Boże i pojednanie się z Nim w sakramencie spowiedzi.

Rekolekcje adwentowe  
Konsumenci czy uczniowie?

Kolekta
Ofiarę na potrzeby naszej parafii można złożyć przy wyjściu  
z kościoła. Bardzo dziękujemy za waszą hojność!


