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6 grudnia Kościół wspominał św. Mikołaja – biskupa. Urodził się w zamożnej rodzinie. Po śmierci
rodziców otrzymał w spadku znaczny majątek, którym chętnie dzielił się z ubogimi. Wyróżniał się
pobożnością i miłosierdziem. Był również w naszej parafii /zobacz: str.3/.
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J. 1,6-8, 19-28

Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on
na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez
niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy
kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie
zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż
zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś
prorokiem?» Odparł: «Nie!» Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy
mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?»
Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską,
jak powiedział prorok Izajasz».
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc
do niego: «Czemu zatem chrzcisz skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani
Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą.
Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja
nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał
chrztu.

Posłannictwo Jana Chrzciciela może być wzorem dla chrześcijan. Jako
należący do Kościoła, nowego ludu Bożego, mają oni świadczyć o
Chrystusie, który i dzisiaj przychodzi do serc ludzkich, np. w sakramentach.
On też przyjdzie po raz drugi w chwale na końcu świata. Każdy wierzący
powinien zatem przygotowywać, jak św. Jan Chrzciciel, swoje serce oraz
serca innych ludzi na przyjście Zbawiciela.

OGŁOSZENIA
1. Przypominam, że w każdą środę o godz. 16.00 i sobotę o godz. 9.00
odprawiane są Roraty. Zapraszam na nie wszystkich wiernych
a szczególnie dzieci i modzież.
2. Zapraszamy dzieci i chętnych do pomocy rodziców na Bal Sylwestrowy
dn. 31 grudnia od godz. 20.00. Koszt od jednego dziecka – 10 zł.
Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się z oświadczeniem / str. 4 /.
3. Proszę zapisywać w zakrystii, kancelarii czy też telefonicznie chorych
i starszych, których odwiedzilibyśmy z sakramentami 19 grudnia,
tj. w piątek w godz. 9.00 – 13.00.
4. Zapraszamy osoby samotne i starsze na Spotkanie Wigilijne organizowane
przez Parafialny Zespół Caritas, które odbędzie się 4 stycznia 2009 roku
/ niedziela / o godz. 16.00. Zapisy u pani:
Barbary Skonecznej – tel. (0 44) 710 46 64;
Wiesławy Sygitowicz – tel. kom. (0) 663 319 627
oraz w zakrystii po Mszach św. Serdecznie prosimy Radę Parafialną
o dowiezienie / jak w zeszłym roku / uczestników Kolacji Wigilijnej.

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Paweł Goleń, kaw. z par. tut. i Beata Bonecka, panna z par. Lubochnia.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Jasio poszedł z tatą do cyrku. Podczas przedstawienia z uwagą obserwuje, jak mężczyzna
przebrany za kowboja jeździ wokół areny na koniu i rzuca nożami w ścianę, pod którą stoi
kobieta. Widzowie klaszczą.
- Z czego się oni tak cieszą? - dziwi sie Jasio. - Przecież ani razu nie trafił!
Pijany facet wsiada do taksówki i zaraz zasypia.
- Panie, nie śpij pan. Nie jesteś pan w domu, tylko w samochodzie!
- Trzeba mi było to powiedzieć zanim buty zostawiłem przed drzwiami.

Ks. Proboszcz, z okazji św. Mikołaja, rozdaje dzieciom medaliki.

.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 15. 12. 2008.
16.00 ……
WTOREK 16. 12. 2008
16.00 ……
ŚRODA 17. 12. 2008
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Zofię Moczarską / popogrzebowa /;
+Jana Skonecznego / int. od córki Celiny z rodziną /;
+Mirosława Grzelkę w 18 rocz. śm, dziadków Pecynów i Kazimierczaków,
teściów Grzelków: Michała i Zofię / int. od rodziców /;
+Stanisławę /w 1 rocz. śmierci/ i Władysława /w 5 rocz. śmierci/ Pasików;
+Helenę Kępa w 14 rocz. śmierci, Stanisława i Henryka Kępów
oraz Mariana Eisentraut.
CZWARTEK 18. 12. 2008
16.00 …….
PIĄTEK 19. 12 2008
16.00 …….
SOBOTA 20. 12. 2008
9.00 int. brak
16.00 Za +Stanisława, Annę, Wiesława, Zygmunta, Edwarda, Elżbietę Świderek
oraz Cecylię Potapską i dziadków Świderków.
NIEDZIELA 21. 12. 2008.
9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 Za Parafian.
16.00 Za +Waleriana i Jacka Rochalów.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział………………………………………………. w Balu
Sylwestrowym, który odbędzie się dnia 31.XII.2008 r. w godz. 20.00 – 1.00
i zobowiązuję się do odebrania dziecka o godz. 1.00 / dn. 01. 01. 2009r./.
Data…..

Podpis

