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CZYTAJ – ROZWAŻAJ – MÓDL SIĘ – ŻYJ SŁOWEM BOŻYM 

Pierwsza Niedziela Adwentu – Łk 21, 25-28. 34-38 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów 
bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń 
zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, 
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na 
wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć 
tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». 
 
Liturgia i atmosfera adwentu pomagają nam uświadomić 

sobie, że nasze życie powinno być czujnym 

oczekiwaniem na ostateczne przyjście Chrystusa, 

intensywnym przygotowywaniem się do tego 

niezwykłego wydarzenia. Ewangelia roztacza przed nami 

panoramiczny obraz budzących grozę zjawisk, które 

będą towarzyszyły Przyjściu. W obrazie tym Pan Jezus 

ukazuje na przemian przyszłe losy Izraela i zapowiada 

czasy ostateczne. 

Chrześcijanie już od pierwszych wieków odczuwali 

pokusę spekulowania, kiedy to nastąpi. Od tej pokusy nie 

jesteśmy wolni i my. Czy jednak Chrystusowi właśnie o to 

chodziło? Wojny, trzęsienia ziemi i wszelkiego rodzaju 

kataklizmy towarzyszyły przecież światu od zawsze. 

Spekulacje, że takie czy inne wydarzenia na ziemi mogą 

być znakiem końca świata, są z zasady bardzo 

powierzchowne. Jezus bynajmniej nie zamierzał 

dokładnie przepowiadać wydarzeń poprzedzających Jego 

ostateczne przyjście. Chciał raczej podkreślić ulotność  

i kruchość ludzkiego życia wobec niebezpieczeństw, 

które mu zawsze zagrażają, i zachęcić swoich uczniów do 

nieustannego wysiłku nawracania się. Chciał ich 

przynaglić do ciągłej gotowości na spotkanie z Nim,  

czy to w chwili śmierci, czy w chwili Jego ostatecznego 

przyjścia. 

Przeczytałem niedawno przypowieść o tym, jak polski 

rabin Hofez Chaim przyjął w gościnę cudzoziemca, który 

zaskoczony skromnością jego domu z dużą liczbą książek 

i jedną ławą, zapytał go: „Rabbi, gdzie są twoje meble?”. 

Rabin mu odpowiedział: „A gdzie są twoje?”. „Moje? – 

zdziwił się gość. Przecież ja jestem w podróży, jakże więc 

mogę mieć przy sobie meble”. „Ja również jestem  

w podróży” – odparł z uśmiechem rabin. 

Ważne, abyśmy jako chrześcijanie zawsze pamiętali,  

że jesteśmy w podróży do domu Ojca, że dopiero  

w Królestwie Chrystusa jest nasza prawdziwa Ojczyzna. 

Niech ta podróż będzie pełna ewangelicznych czynów 

miłości. Wtedy nie przestraszą nas żadne kataklizmy czy 

„wydarzenia zagrażające ziemi”. Przyjście zaś Chrystusa 

w chwale napełni nas tylko radością i szczęściem,  

bo „przybliży się nasze odkupienie”. 

 

o. Jan Nowacki OP 
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1. Dziś rozpoczynamy adwent. Zachęcamy do udziału  

w roratach: dorośli - czwartek, piątek i sobota o godz. 

9.00; dzieci - poniedziałek, wtorek i środa o godz. 17.00. 

Na roraty przynosimy ze sobą świece lub lampiony. 

2. We wtorek 4 grudnia Kościół wspomina św. Barbarę, 

patronkę m.in. dobrej śmierci i górników. 

3. W najbliższym tygodniu przypada pierwszy czwartek  

i piątek miesiąca. Zachęcamy do korzystania  

z Sakramentu Spowiedzi i przystępowania do Komunii. 

4. 6 grudnia tj. w pierwszy czwartek miesiąca, o godz. 

18.00 będzie odprawiona Msza św. z prośbą o dar 

potomstwa. Małżeństwa, które chcą, by wspólnota objęła 

ich modlitwą mogą dołączyć swoją intencję. Więcej 

informacji na stronie internetowej Katedry – 

www.katedraplock.pl 

5. 6 grudnia wspominamy św. Mikołaja. 

6. W sobotę Kościół obchodzi Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia NMP. Tego dnia, w związku  

z ogłoszonym przez Ojca Świętego Benedykta XVI 

Rokiem Wiary, możemy uzyskać łaskę odpustu 

zupełnego, za uczestnictwo w Eucharystii i odmówienie 

Wyznania Wiary. 

7. Również w sobotę, 8 grudnia na godz. 11.00 

zapraszamy dzieci klas II wraz z rodzicami na mszę św. 

roratnią, w czasie której dzieci otrzymają medaliki  

z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanej.  

8. Zachęcamy do zakupu świec Caritas „Wigilijnego Dzieła 

Pomocy Dzieciom”. Cena: małe świece - 6 zł, duże świece 

- 12 zł. 

9. W niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się 

spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do 

Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych. 

10. Przypominamy, że w każdy piątek, po wieczornej 

Mszy świętej (ok. 18.30), zapraszamy do sali 

katechetycznej przy plebanii na nową inicjatywę 

duszpasterską naszej Parafii - Katechezę Parafialną  

w Roku Wiary pt. „Od żłóbka do Krzyża Chrystusa”.  

900 † Hanna Sikorska 

1800 † Dariusz Cichocki – 22 greg. 
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1800 † Stanisław Przybyłowski 

900 
O obfite łaski i Boże błogosławieństwo 
w obronie pracy magisterskiej dla 
Grzegorza 

1800 † Dariusz Cichocki – 23 greg. W
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1800 † Zbigniew Szreder 

900 † Marianna Kruszewska 
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1800 † Dariusz Cichocki – 24 greg. 

900  

1800 † Dariusz Cichocki – 25 greg. 
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1800 
† Mieczysław Karbowski 10 rocz. śm.  
i za Rodziców Skibińskich i Karbowskich 

900 † Andrzej Zakrocki 

1800 † Zbigniew Lewandowski 
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1800 † Dariusz Cichocki – 26 greg. 

900 † Maria Śliwińska 

900 
† Rodzice Maria i Kazimierz i brat Sławomir 
Biernat, Rodzice Maria i Antoni  
i rodzeństwo Andrzejczyk 

1800 † Honorata Starzyńska – 4 rocz. śm. 
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1800 † Dariusz Cichocki – 27 greg. 

800 
† Jan (20 rocz. śm.) i Barbara oraz 
dziadkowie Kazimierz i Julianna Pełka 

800 † Danuta Janiszewska – 3 rocz. śmierci 

1000 † Paweł Szumański 

1000 
† Leon Kwiatkowski (39 rocz. śm.) i Jerzy 
Kwiatkowski 

1000 † Dariusz Cichocki – 28 greg. 

1130 † Janina i Stanisław Worowscy 

1300 Za parafian  

1300 † Barbara, Józef i Wiesław Markiewicz 
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1800 † Mieczysław Kaszewski 
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Remont Katedry – wywiad z Księdzem Proboszczem 

Księże Proboszczu, wiemy, że inicjatywa remontu Katedry  

i rekonstrukcji organów nabiera tempa. 7 listopada 

odbyło się nawet w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W spotkaniu z wiceministrem kultury i dziedzictwa 

narodowego-sekretarzem stanu Piotrem Żuchowskim oraz 

dyrektorem generalnym ministerstwa Jackiem Olbrychtem, 

uczestniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Roman 

Marcinkowski, Prezydent Miasta Płocka, pan Andrzej 

Nowakowski, Ks. Profesor Andrzej Leleń i ja, jako Proboszcz 

Parafii Katedralnej. Przekazaliśmy wiceministrowi list 

naszego Biskupa Piotra Libery. Spotkanie faktycznie 

dotyczyło remontu generalnego Bazyliki Katedralnej, oraz 

renowacji i rekonstrukcji organów katedralnych. Władze 

samorządowe miasta Płocka od początku powzięcia 

inicjatywy związanej z rekonstrukcją i renowacja organów, 

oraz z remontem Bazyliki Katedralnej, wspierają władze 

kościelne naszej Diecezji i Parafii Katedralnej. Pan 

wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr 

Żuchowski z życzliwością odniósł się do inicjatywy remontu. 

Spotkanie miało charakter informacyjny. Zaprosiliśmy 

wiceministra do odwiedzenia Płocka i osobistego 

zapoznania się z Katedrą i jej stanem. 

A jak rozwija się dzieło remontu Katedry i rekonstrukcji 

organów? Na jakim etapie jesteśmy? 

Podjęte przez naszego Biskupa Piotra i Parafię Katedralną 

dzieło remontu Katedry rozwija się pomyślnie. Mamy za 

sobą opracowaną pełną dokumentację konieczną do 

podjęcia tego dzieła. Autorem dokumentacji jest pracownia 

pana doktora Andrzeja Kowalskiego z przedsiębiorstwa 

„Wektor – P Kowalscy”. Koszt opracowania wynosi 570 

tysięcy złotych. Cały ciężar pokrycia tych kosztów wzięła na 

siebie strona kościelna. Pozostałe wydatki związane  

z remontem, będą pokrywane w dalszym ciągu z ofiar 

wiernych. W ogromnej większości ze środków 

państwowych i europejskich – oczywiście jeśli takie 

pozyskamy. Pierwszy wniosek o przydział tych środków 

został złożony do ministerstwa na renowację  

i rekonstrukcję organów katedralnych. Czekamy na 

odpowiedź. 

Ile na dzień dzisiejszy wynosi koszt remontu? 

Przewidywane koszty remontu szacowane są na około 38 

milionów złotych. 

 

Należy sobie zdawać sprawę, że remont Katedry to 

inicjatywa wieloletnia. Czy może Ksiądz powiedzieć,  

kiedy jednak zobaczymy pierwsze efekty działań? 

Jeśli podjęte działania będą pomyślnie się rozwijać,  

to w połowie przyszłego roku zobaczymy pierwsze efekty 

prowadzonego remontu. 

Pod koniec października odbyła się próba czyszczenia 

elewacji Katedry. Jak ocenia Ksiądz przeprowadzoną 

próbę? Czy jest Ksiądz zadowolony z osiągniętego efektu? 

Czy Katedra będzie czyszczona tą metodą? 

Próba czyszczenia elewacji Katedry wypadła pomyślnie. 

Zastosowana metoda czyszczenia przyszła do nas z Francji. 

Polega ona na użyciu sprężonego powietrza z zawartością 

odpowiednich środków i bez użycia wody. Czyszczenie 

może być dokonane dopiero po zakończeniu prac 

remontowych – najpierw musimy remontować. 

Wiemy, że jest wiele serdecznych osób, które pospieszyły 

 z pomocą w inicjatywie. Czy możemy powiedzieć, kto to 

jest? 

Ponieważ remont takiego obiektu jak Katedra Płocka jest 

wyzwaniem, które przekracza możliwości materialne 

Parafii, a nawet Diecezji, konieczne było stworzenie 

społecznego Komitetu do spraw remontu Katedry  

i renowacji organów katedralnych. Na czele tego Komitetu 

stanął Biskup Płocki Piotr Libera, a ze strony władz 

świeckich, Prezydent Miasta Płocka, pan Andrzej 

Nowakowski. Ponadto w skład Komitetu weszli 

przedstawiciele parlamentu, przedstawiciele samorządu 

wojewódzkiego i Miasta Płocka oraz powiatu. Bardzo mnie 

cieszy to, że nie jesteśmy sami. 

Mija pół roku od pierwszej kolekty na remont Katedry. Jak 

ocenia Ksiądz wsparcie parafian i gości?  

Ze strony kościelnej, Parafia Katedralna będzie miała 

największy wkład materialny w dzieło podjętego remontu, 

ponieważ jako rodzina parafialna jesteśmy związani z tym 

bezcennym obiektem sakralnym, stąd co miesięczne 

kolekty. Już dziś wiemy, że będą one kontynuowane przez 

czas trwania remontu. Dotychczas na koncie funduszu 

remontu zgromadziliśmy 33980 zł. Pieniądze te pochodzą  

z comiesięcznych ofiar parafian i gości oraz z ofiar 

składanych do skarbon kościelnych. Za każdy grosz bardzo 

serdecznie dziękuję – Bóg zapłać! 
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Katechizm Płocki na Rok Wiary: Rok liturgiczny
 

1. Każdego roku, w pierwszą niedzielę Adwentu 

rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, zwany także -  

w odróżnieniu od roku kalendarzowego - rokiem 

kościelnym. Czym jest ów rok kościelny nieustannie 

towarzyszący nam w życiu religijnym i na czym polega jego 

istota? 

2. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że „Święta Matka 

Kościół uważa za swój obowiązek uroczyście celebrować 

zbawcze dzieło swego Boskiego Oblubieńca (...)  

w określone dni całego roku. Każdego tygodnia Kościół 

obchodzi pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego w dniu, 

który nazwał Pańskim, a raz do roku Zmartwychwstanie 

razem z Jego błogosławioną Męką czci w największą 

uroczystość Paschy. Z biegiem roku Kościół odsłania całe 

misterium Chrystusa” (KL 102; KKK 1163). 

3. Rok kościelny powstawał stopniowo, kształtując  

się przez całe stulecia. Najwcześniej, bo jeszcze w czasach 

gdy żyli Apostołowie, w każdym pierwszym dniu po 

żydowskim szabacie chrześcijanie - na pamiątkę 

zmartwychwstania Chrystusa - zaczęli świętować dzień 

Pański, gromadząc się na wspólnej Eucharystii (por. KKK 

1166-1167). W drugim wieku chrześcijaństwa zaczęto 

obchodzić także doroczną Uroczystość Paschalną, zwaną  

u nas Wielkanocą (por. KKK 1169). Uroczystość 

wielkanocna jest „świętem świąt” i „uroczystością 

uroczystości”, czyli najważniejszym obchodem w roku 

liturgicznym (por. KKK 1169). Obejmuje ona obecnie całe 

triduum paschalne, trwające od wielkoczwartkowej Mszy 

Wieczerzy Pańskiej do II Nieszporów Wielkiej Niedzieli. 

Punktem kulminacyjnym triduum jest Wigilia Paschalna, 

która rozpoczyna Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 

W wieku III rozwinął się kult świętych męczenników,  

a w następnym wieku - kult świętych wyznawców.  

W wieku IV do kalendarza liturgicznego wprowadzono 

także uroczystość Bożego Narodzenia. W tym samym 

czasie ukształtował się okres przygotowawczy do 

uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego (czyli Wielki 

Post) i pięćdziesięciodniowy Okres Wielkanocny, jak 

również - okres przygotowawczy do uroczystości Bożego 

Narodzenia (czyli Adwent) oraz okres Bożego Narodzenia. 

Proces dalszego rozwoju roku kościelnego trwał przez 

następne wieki i nadal nie jest zakończony, ponieważ 

wciąż pojawiają się nowe obchody liturgiczne, jak choćby 

ostatnio - Niedziela Miłosierdzia, przypadająca w II 

Niedzielę Wielkanocną, czy też liturgiczne wspomnienia  

 

błogosławionych męczenników II wojny światowej. Rok 

liturgiczny zwykle kojarzy się z kalendarzem, czyli  

z zestawem ruchomych i stałych obchodów liturgicznych: 

uroczystości, świąt i wspomnień, dotyczących życia Pana 

Jezusa, Matki Najświętszej oraz świętych. Tymczasem 

istota roku liturgicznego polega nie tyle na rytmicznym 

następstwie obchodów, lecz przede wszystkim na 

wspominaniu i jednoczesnym uobecnianiu - w ciągu 

rocznego cyklu - całej tajemnicy życia, śmierci, 

zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa. Rok 

liturgiczny jest rozwinięciem różnych aspektów jedynego 

Misterium Zbawiciela (por. KKK 1171). Zarówno Matka 

Boża jak i Apostołowie, męczennicy oraz wyznawcy 

otaczani są w Kościele kultem ze względu na ich ścisłe 

powiązanie z tajemnicą wcielenia, śmierci  

i zmartwychwstania Chrystusa oraz na ich wyjątkowe 

uczestnictwo w dziele zbawiania człowieka i świata (por. 

KKK 1172-1173). Rok kościelny oparty jest na dwóch 

podstawowych wydarzeniach zbawczych: wcieleniu Pana 

Jezusa (czyli przyjęciu przez Drugą Osobą Trójcy Świętej 

ludzkiej natury) oraz na Jego męce, śmierci  

i zmartwychwstaniu. Stąd Adwent i czas Bożego 

Narodzenia, oraz Wielki Post i Okres Wielkanocny, 

stanowią jakby oś całego kalendarza liturgicznego. 

Pozostały czas to tzw. okres zwykły w ciągu roku.  

4. Zapamiętajmy: Rok liturgiczny to przede wszystkim 

uobecnianie - w ustalonych dniach cyklu rocznego - 

zbawczych tajemnic Chrystusa. Rok kościelny jest 

również swoistą syntezą i cyklicznym powtarzaniem całej 

historii zbawienia, niejako „rekonstrukcją” 

najistotniejszych momentów z życia Pana Jezusa. Jest on 

również najskuteczniejszą formą przepowiadania wiary 

oraz regularnie powtarzającą się katechezą.  

ks. prał. dr hab. Daniel Brzeziński 

 

Adwent jest czasem,  

 w którym chrześcijanie  

powinni obudzić w swym 

sercu nadzieję,  

że z Bożą pomocą mogą 

odmienić świat. 

Papież Benedykt XVI 

 


