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Łk 3,1-6

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu.
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był
namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju
Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza
skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc
całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak
jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie
wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a
wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Święty Jan Chrzciciel mówi dziś mocne słowa. „Prostujcie drogę Panu, równajcie góry
i pagórki, niech wyboiste drogi staną się gładkimi”. Te słowa muszą nas motywować
do działania. Jeśli wybrzmią one w naszych sercach, nie będziemy siedzieli z
założonymi rękoma. Adwent nie jest czasem radosnego, biernego oczekiwania na
przyjście Pana. Zawsze przychodzi czas, kiedy dziecko dorasta, kiedy staje się
samodzielne – długa to droga, na której nie brakuje gór, zakrętów, przepaści, grzechu.
Tylko w Jezusie i z Jezusem uda się nam wykonać to zadanie – żyć godnie, żyć jak
człowiek stworzony na Jego obraz. Jezus pozostawił na ziemi Kościół, pozostawił
sakrament pokuty i pojednania – sakrament miłosierdzia, pozostał sam w
Eucharystycznym chlebie, aby nie zabrakło nam sił w wędrowaniu do Niebieskiego
Jeruzalem. Podajmy Mu swoją dłoń i z ufnością i z radością nieśmy nadzieję światu,
nieśmy nadzieję drugiemu człowiekowi.

O. Błażej na wspólnym zdjęciu z ministrantami i z młodzieżą w Kawiarence Oratoryjnej.

OGŁOSZENIA
1. W najbliższy wtorek przeżywamy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Zapraszamy Parafian na Msze św. o godz. 9.00 i 16.00.
2. 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 młodzież.
3. Zapraszam dzieci /i chętnych do pomocy rodziców/ na Bal Sylwestrowy
dn. 31 grudnia od godz. 20.00. Koszt jednego dziecka – 10 zł. Wzór oświadczenia:
Wyrażam zgodę na udział /nazwisko i imię/ w Balu Sylwestrowym, który
odbędzie się dnia 31 XII w godz. 20.00 – 1.00 i zobowiązuję się do odebrania
dziecka o godz. 1.00 dn. 01.01.2010r.
Data……
Podpis……………….
4. Proszę zapisywać w zakrystii, kancelarii czy też telefonicznie chorych, których
odwiedzilibyśmy z sakramentami dn. 11. XII br. od godz. 10.00, przygotowując
w ten sposób do godnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.
5. Zachęcam do nabywania świec na stół wigilijny.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Marian Gierach – pokój jego duszy.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Idzie Jaś i ciągnie sznurek.
- Jasiu, dlaczego ciągniesz ten sznurek?
- Próbowałem go pchać, ale mi nie wyszło.
Dziewczyna spowiada się księdzu z grzechu próżności.
- A cóż ty takiego zrobiłaś? - pyta ksiądz.
- Ile razy przeglądam się w lustrze, to zawsze myślę jaka jestem piękna...
Ksiądz wychyla się za ściankę konfesjonału.
- Nie martw się, moje dziecko - pociesza dziewczynę. - To nie grzech. To pomyłka.

Kalendarium o. Pio /cd./
1933 –znów celebruje Mszę św. w kościele;
1934 -znów podejmuje spowiadanie mężczyzn i kobiet;
1935 -10 sierpnia obchodzi 25 rocz. kapłaństwa;
1947 - 19 maja rozpoczęcie prac budowy Domu Ulgi w Cierpieniu;
- 6 lipca otwarcie klasztoru kapucynów w Pietrelcinie;
1953 -22 stycznia obchodzi 50 rocz. obłóczyn zakonnych;
1954 -6 czerwca po raz pierwszy celebruje Mszę św. na placu przed kościołem;
1956 -5 maja otwarcie Domu Ulgi w Cierpieniu;
-2 lipca położenie kamienia węgielnego pod nowy kościół /cdn/.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 07. 12. 2009

16.00 Za +Mariusza Gieracha /greg.17/.
WTOREK 08. 12. 2009
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

9.00 Za +Mariusza Gieracha /greg.18/.
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Mariusza Sobczaka w 18 rocz. urodzin.
ŚRODA 09. 12. 2009

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Martyny w 5 rocz. urodzin, Anitki i ich rodziców;
W podziękowaniu za otrzymaną łaskę oraz o zdrowie i Boże błog. dla
całej rodziny /int. od Janiny Rogulskiej/;
Za +Czesława Jańskiego;
+Grzegorza Bernata /popogrzebowa/;
+Stanisława Szymańskiego /int od rodziny Lesiaków/;
+Jadwigę Bonecką /popogrzebowa/;
+Jana Piorunowskiego /int. od córki z rodziną/;
+Jana Rogulskiego w 7 rocz. śmierci;
+Jana Skonecznego w 3 rocz. śmierci i Zofię;
+Mariusza Gieracha /greg.19/;
+Stefana Marcjanika w 13 rocz. śmierci oraz cr. Marcjaników i Rybaków.
CZWARTEK 10. 12. 2009

16.00 Za +Mariusza Gieracha /greg.20/.
PIĄTEK 11. 12. 2009

16.00 Za +Mariusza Gieracha /greg.21/.
SOBOTA 12. 12. 2009

9.00 Za +Jana Goskę w 6 rocz. śmierci.
16.00 Za +Mariusza Gieracha /greg.22/.
NIEDZIELA 13. 12. 2009
III NIEDZIELA ADWENTU

9.00 Za +Jana Skonecznego w 3 rocz. śmierci, Zofię i cr. Skonecznych;
+Mariusza Gieracha /greg.23/.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Waldemara z racji imienin.
16.00 Za +Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich oraz Helenę Banasiak.

Znaki adwentowego oczekiwania: wieniec z 4 świecami i Roratka symbolizująca Maryję.

