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Drewniana miska, czyli o ludzkiej /nie/wdzięczności 
 

Mijające dni, miesiące i lata pokazują jak bardzo nasze społeczeństwo jest wdzięczne przodkom. 

Większość ludzi, niezależnie od wyznawanej wiary, śpieszyło w listopadzie na groby swoich bli-

skich, aby okazać swoją wdzięczność i pamięć. Ale to może być złudne przekonanie. Bo w tym 

samym społeczeństwie /chrześcijańskim/, gdzie przykazanie Czcij ojca i matkę znamy od dzie-

cka, spotykamy się z oznakami ludzkiej niewdzięczności! Młode pokolenie, nasze dzieci i mło-

dzież są wychowywani na zasadzie: JA JESTEM NAJWAŻNIEJSZY. Rodzice sami kiedyś zaci-

skali zęby i ukrywali przed dziećmi, że było im bardzo ciężko... Przez to młodzi nie zdawali sobie 

sprawy z tego, że ich rodzice się dla nich POŚWIĘCALI. Kiedy dzieci stały się dorosłe, nie mają 

poczucia, że rodzicom należy się po prostu zwyczajna ludzka WDZIĘCZNOŚĆ. Być wdzięcz-

nym rodzicom za dar życia, dziadkom za dar wsparcia w trudzie wychowania, rodzeństwu za 

wspólnie spędzony czas i wspólne życie – to nie jakaś górnolotna, ale podstawowa zasada życia. 

Czytamy w Piśmie Świętym: Kto czci ojca zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, 

jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie 

wysłuchany, Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej 

matce /Syr 3,3/. Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci było do-

brze i abyś był długowieczny na ziemi /EF 6, 2-3/. Wspaniałe rzeczy obiecuje Bóg tym, którzy ko-

chają swoich rodziców i okazują im należny szacunek. I to nie tylko w Dniu Matki czy Dniu 

Ojca, albo z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych… Dorosłe dzieci nie chcą często 

zajmować się schorowanymi  i starymi rodzicami. Przywożą ich do szpitala pod pretekstem złego 

stanu zdrowia. Nie interesują się nimi przez  całe święta, a potem odbierają, jakby nic się nie sta-

ło – potwierdzają lekarze. Chory wyczekuje swojej córki/syna patrząc w stronę drzwi z nadzieją, 

że może choroba poruszy serce i jednak przyjdzie. Są tacy, którzy pozostają głusi i ślepi na cze-

kanie rodziców. Godna polecenia w takim kontekście jest sztuka pt. Drewniana miska E. Mo-

rrisa, znana też jako Drewniany talerz. Drewniana miska – symbol niepotrzebnej, uciążliwej na-

wet dla własnych dzieci starości. Bohaterem jest stary człowiek, zdany na łaskę swoich nie-

wdzięcznych dzieci. Może jeść tylko z drewnianej miski… Takich starych ludzi mających dorosłe 

dzieci jest też wielu obok nas. Na szczęście mogą codziennie jeść z normalnego talerza… 
 

Wielu łask Bożych na święty czas Adwentu – ks. proboszcz 
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I NIEDZIELA ADWENTU – 1.12. – NOWY ROK KOŚCIELNY  /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  

dla MARIANA RADLAK, córek z mężami i dziećmi, syna z synową oraz Wie-
sławy Galiczak. Błog. opłatków, świec, wieńców i lampionów adwentowych. 

 

10.00 – Do  B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie w rodzinie MARIANA i BEATY KOMPAŁA oraz wieczny spoczynek  
dla ++ z rodzin Kompała i Wolny. Błog. opłatków, świec, wieńców i lampionów 
adwentowych. Nabożeństwo w int. Parafian. 

   

PONIEDZIAŁEK – 2.12. 
17.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w RO-

DZINIE oraz szczęśliwe rozwiązanie. 
 

WTOREK – 3.12. – Św. Franciszka Ksawerego, kapłana 
17.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, ++ z rodzin Hadzik, 

Sklorz, Jalowiecki, Kończak, Flak i Gansczyk. 
 

ŚRODA – 4.12. – Św. Barbary, dziewicy i męczennicy 
17.00 – Do Św. Rodziny z Nazaretu o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie GRYGA oraz 

wieczny spoczynek dla ++ rodziców z obu stron. 
  Modlitwa do MBNP. 
 

I CZWARTEK – 5.12. – Modlimy się o powołania do Służby w Kościele 
17.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Jerzego Gbur w 20 rocz. śm. oraz ++ z rodziny  

i pokr. Naboż. o nowe powoł. kapłańskie, zakonne i misyjne.  
 

I PIĄTEK – 6.12. – ŚW. MIKOŁAJA, biskupa, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i zmarłych z Róży Różań. MARII LESCHIK. 
 Naboż. do NSPJ. 
 

17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla całej rodziny ROJ i PIECHOTA. 

 

I SOBOTA – 7.12. – Św. Ambrożego, b-pa i Dra K-ła, czcimy Niepokalane Serce NMP 
  3.30 – Wyjazd na Jarmark Adwentowy do Berlina. 
  

  7.30 – Różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Maryi. 
  

  8.00 – Do Niep. Serca Maryi o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz   
++ kapłanów i siostry zakonne – of. od Róży Różań. Marii Leschik.  

 Naboż. do Niep. Serca NMP. 
   
   9.30 – Odwiedziny Chorych i Starszych. 
 

II NIEDZ. ADWENTU – 8.12. – UROCZ. NIEPOKAL. POCZĘCIA NMP /kolekta na OPAŁ/ 
  8.00 – Do Św. Anioła Stróża i Ducha Św., z prośbą o dobre wyniki w nauce, zdrowie  

i wszelką pomyślność dla AGNIESZKI JONEK z ok. kol. rocz. urodzin. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za + męża Huberta Gruca w 19 rocz. śm. 
  
12.00–13.00: GODZINA ŁASKI w intencji pokoju na świecie, zgody i miłości w rodzinach oraz 

nawrócenia grzeszników – modlitwa w CISZY. 
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1. Wolne intencje w 2020 r.: piątek 10.01. g.17.00, sobota 11.01. g.8.00, wtorek 14.01. g.17.00, 

środa 15.01. g.17.00. 
 

2. BÓG ZAPŁAĆ za dzisiejsze ofiary na bieżące płatności, w kolejne niedziele na OPAŁ. 
 

3. Dziękuję Paniom, które dbają o czystość kościoła, w tym tygodniu: M. Chmiel i M. Pipa. 
 

4. Na stoliku w przedsionku możemy wziąć wydrukowaną na karteczkach nową pieśń ku 

czci św. Urbana, którą włączamy do repertuaru pieśni śpiewanych w naszej parafii. 

5. Adwent to czas przygotowania i oczekiwania, mający swój charakter, dlatego dekoracje bo-

żonarodzeniowe powinny pojawić się dopiero przed świętami. Pielęgnujmy także w rodzi-

nach zwyczaje adwentowe np. dzielenie się podarunkami z bliźnimi, podejmijmy też wysiłek 

duchowy np. przez zachowanie trzeźwości, praca nad swoimi wadami i przyzwyczajeniami oraz 

pełnienie uczynków chrześcijańskiej miłości. Zachęcam także Parafian do ewentualnego 

sponsorowania roratnich niespodzianek dla dzieci. 

6. Najmłodsze dzieci z lampionami, dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych zapraszam  

na Msze św. roratnie o godz. 17.00, w soboty o godz. 8.00 jako duchowe przygotowanie do 

świąt Narodzenia Pańskiego. W tym roku będzie nam towarzyszyć ks. Kard. Stefan Wyszyń-

ski. Dzieci przynoszą ozdobione Serduszka z dobrymi uczynkami i Serduszka z odpowiedzia-

mi z planszy roratniej do losowań figurki Matki Bożej i wspólnej modlitwy w rodzinie. 
 

7. Schola dziecięca będzie śpiewać na Roratach we wtorki, czwartki i soboty. 
 

8. W środę po roratach o godz. 18.00 na plebanii spotkanie chętnych rodziców, chrzestnych  

i dziadków, którzy chcą utworzyć Różę Różańcową z modlitwą za dzieci i wnuki. 

9. W tym tygodniu przypadają: I czwartek – modlimy się o powołania, I piątek – wspomnienie 

Św. Mikołaja, biskupa oraz I sobota m-ca – czcimy Niepokalane Serce Maryi. 

10. Spowiedź św. przed każdą Mszą św., dla dzieci i młodzieży w piątek od godz. 16.30.  

11. W sobotę o godz. 3.15 zbiórka przed kościołem i wyjazd na Jarmark adwentowy do BER-

LINA, koszt 180 zł – proszę uregulować w zakrystii. Od godz. 9.30 odwiedziny chorych i star-

szych Parafian. 

12. W sobotę w Winowie w Sanktuarium Szensztackim Adwentowy Dzień Skupienia dla Rodzin 

Szensztackich, godz. 19.30 Msza św., o 21.00 Apel Jasnogórski, chętnych proszę o kontakt. 

13. W II Niedzielę Adwentu przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Dzień mo-

dlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, przed kościołem zbiórka do puszek na 

ten cel. Godz. 12.00-13.00 Godzina Łaski – modlitwa w kościele w ciszy. Odpust w Wysokiej 

ku czci Św. Mikołaja. 

14. Parafialny Zespół Caritas informuje, że w piątek i sobotę /6-7.12./ w godzinach otwarcia 

sklepu Ania w Wędzinie odbędzie się coroczna zbiórka żywności. Z zebranych produktów 

parafialna Caritas przygotuje paczki świąteczne dla potrzebujących i chorych parafian. 

15. Od przyszłej niedzieli Zespół Caritas będzie rozprowadzał w przedsionku kościoła Świece 

Caritas 26 Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom /mała 5 zł, duża 12 zł/, a opłatki wigilijne  

są już do nabycia w zakrystii – Bóg Zapłać za składane ofiary. 

16. W zakrystii jest do nabycia Mały Gość dla dzieci. 


