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EWANGELIA NA PIERWSZĄ NIEDZIELĘ ADWENTU

Mt 24,37-44

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem
Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za
mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł
potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć
na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie:
Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by
czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w
chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

●●●
Jezus w dzisiejszej Ewangelii uczy nas dwóch postaw.
Po pierwsze, zachęca nas do porzucenia beztroskiego i bezmyślnego życia. Jezus
ukazuje nam przykład ludzi, którzy przed potopem popełniali podstawowy błąd: nie
myśleli o przyszłości i nie wyciągali wniosków ze znaków, które dawał im Pan Bóg,
aby się nawrócili. Obojętnie przechodzili koło Noego, który budował arkę przed
nadejściem potopu. Wyciągając wnioski z tej pierwszej wskazówki, musimy widzieć
Adwent, jako czas nakierowywania naszego myślenia na życie po śmierci. Dzisiejsze
troski o sprawy doczesne wypełniają za dużą przestrzeń naszego ziemskiego życia.
Dlatego, szczególnie w tym okresie, myślący i kochający Boga człowiek, musi nauczyć
się wyważać proporcje, między tym, co doczesne i tym, co wieczne; między tym, co
przemijające i nieprzemijające, i zawsze w swoim życiu stawiać na to, co wieczne,
nadprzyrodzone.
Drugą radę, jakiej udziela nam Chrystus w Ewangelii jest wezwanie do czujności.
Czuwać, to przede wszystkim wierzyć a nawet być pewnym, że Jezus przyjdzie.
Czuwać, to być gotowym na spotkanie z Panem, nosić w sobie świadomość, że to
bardziej On aniżeli my pragnie tego spotkania byśmy dzięki temu spotkaniu zyskali
to, co ludzki rozum nie jest w stanie pojąć i ludzkie słowo nie jest w stanie wyrazić.
Jednym słowem czuwać, to znaczy nie zmarnować okazji na spotkanie z Panem.
Liturgia Adwentu przygotowuje nas na kolejne Boże Narodzenie, ale jednocześnie
Kościół przygotowuje nas na wieczne Boże Narodzenie. Przecież całe nasze życie jest
oczekiwaniem na wielkie spotkanie z Panem, przygotowaniem na wielki dzień, kiedy
to skończy się czas a nastanie wieczność; rozpocznie się wówczas wieczne Boże
Narodzenie, lub wieczność bez Bożego Narodzenia.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe również w poniedziałek i wtorek na godz. 9.00, 12.00
i 18.00. Dniem Sakramentu Pojednania będzie wtorek /30 listopada/. Spowiadać będą księża
naszego dekanatu.
2. Od najbliższej środy rozpoczynamy Roraty. Zapraszamy na nie wszystkich wiernych,
a szczególnie dzieci i młodzież w każdą środę na godz. 16.00 i sobotę na godz. 9.00.
3. W czwartek na godz. 16.00 zapraszam wszystkich czcicieli i sympatyków o. Pio na Mszę św.
i adorację.
4. 3 grudnia – pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź dla tych, którzy nie zdążą się wyspowiadać
w czasie rekolekcji od godz. 15.30, a Msza św., na której przyjmiemy Komunię św. o godz. 16.00.
5. Proszę zapisywać w zakrystii, kancelarii czy też telefonicznie chorych, których odwiedzimy
z sakramentami dnia 6 grudnia /poniedziałek/ od godz. 10.00 przygotowując w ten sposób do
godnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.
6. Za tydzień, w niedzielę, tj. 5 grudnia młodzież zaprasza do naszej kawiarenki po Mszach św.
o godz. 9.00 i 12.00.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI:

Śp. Edward Skrobisz i śp. Krzysztof Cabała - pokój ich duszom.

●●●
Po co rekolekcje adwentowe?
Rekolekcje wyrosły nie z praktyki „słuchania duchowego”, lecz „ćwiczeń duchownych”, zakładają więc
nie tylko wysłuchanie nauk, ale własną aktywność, „ćwiczenie się” w życiu chrześcijańskim. Rekolekcje
w naszym życiu będą na tyle owocne, na ile sami się w ich przeżycie zaangażujemy, na ile będziemy
skłonni na nowo przemyśleć swoją wiarę i zgodnie z zachętą św. Jana „pierwsze czyny podjąć” Rekolekcje
więc to także osobista refleksja, poświęcenie więcej czasu na modlitwę – zarówno indywidualną, jak
i wspólną, w rodzinie. Rekolekcje to „ćwiczenia”, a ćwiczenia są nierozerwalnie związane z czynem.
I znów sięgnijmy do św. Jana Apostoła, który mówi: „Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego
nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga,
którego nie widzi” (1 J 4, 20). Rekolekcje więc to także czas praktykowania miłości bliźniego. Wejście
w siebie musi łączyć się z realizacją tego przykazania np. poprzez pojednanie w rodzinie, małżeństwie,
z sąsiadami, kolegami w zakładzie pracy. Czynem rekolekcyjnym może być także np. wspólna kolacja
przy świecach (a nie przy telewizorze), kiedy członkowie rodziny wreszcie ze sobą porozmawiają, na co
tak często nie mają czasu w codziennym zabieganiu. Trzeba tylko wygospodarować ten czas, aby
„ponownie zająć się” (re-colo!) swoją rodziną, „podarować sobie” czas nie tylko na wysłuchanie nauk, ale
na praktyczne „ćwiczenia” w miłości. I na koniec rzecz bardzo ważna: rekolekcje to także czas, by
„odzyskać” (re-colligo) czystość duszy w sakramencie pojednania. Dobrze wiedzą o tym proboszczowie,
skoro na ten właśnie czas zapraszają tylu spowiedników. Warto się do tej rekolekcyjnej spowiedzi dobrze
przygotować przez dobry szczegółowy rachunek sumienia, zadośćuczynienie i pojednanie się z tymi,
których przez moje grzechy skrzywdziłem oraz mocne postanowienie poprawy. Spowiednik czasem
(zwłaszcza wtedy, kiedy już dłużej siedzi w konfesjonale) może być zmęczony, ale muszę pamiętać, że za
jego pośrednictwem spotykam się z Bogiem, który odpuszcza mi grzechy. A przy okazji – warto też
pomodlić się przed spowiedzią za księdza, który będzie mnie spowiadał, o potrzebne mu światło Ducha
Świętego, żeby mógł mi dobrze pomóc, rozeznać, doradzić.
Mamy czas adwentowych rekolekcji. Wykorzystajmy je dobrze, aby „ochłonąć” „pozbierać się”
i „odzyskać” to, co w codziennym zabieganiu zgubiliśmy.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

- Twój mąż pamięta datę Waszego ślubu?
- Na szczęście nie.
- Na szczęście?
- Wspominam mu o rocznicy kilka razu do roku, i zawsze dostanę coś fajnego..

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 29. 11. 2010
9.00 Za +Zofię i Czesława Matysiaków oraz Stanisława i Stanisławę Klimczak.
12.00 Za +Andrzeja Kutę /int. od chrzestnicy/.
18.00 Za +Tadeusza i Kazimierę Skonecznych;
+Andrzeja w 5 rocz. śmierci, Mariannę, Jana i Czesława Składowskich
oraz dziadków Wawrzyńczaków
WTOREK 30. 11. 2010
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA – ODPUST PARAFIALNY

9.00 Za +Andrzeja Skonecznego /int. od córki z rodziną/.
12.00 Za Parafian.
18.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Anny i Jerzego z racji
30 rocz. ślubu oraz dla całej rodziny;
za +Annę i Stanisława Szymańskich.
ŚRODA 01. 12. 2010
RORATY

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Józefa Mierzejewskiego /int. od Janiny Pawlak i córki/;
+Krzysztofa Rogulskiego /int. od brata z rodziną/;
+Teresę Jankowską /int. od mamy/.
CZWARTEK 02. 12. 2010
16.00 Msza św. czcicieli o. Pio. Za zmarłych i za dusze w czyśćcu cierpiące /int.
Koła Żywego Różańca o. Pio/.
PIĄTEK 03. 12. 2010
15.30 Spowiedź.
16.00 Za +Janinę w 1 rocz. śmierci i Mariana Kijewskich, Walerię Grzelka, Jana
i Franciszkę Grzelków oraz Stanisławę Kaczmarczyk i Janusza.
SOBOTA 04. 12. 2010

9.00 Roraty.
NIEDZIELA 05. 12. 2010
9.00 Za +Mieczysława i Zofię Moczarskich;
+Stanisławę Kuśmirek w 8 rocz. śmierci;
+Janinę i Stanisława Sobolewskich;
+Szczepana i Jana Więckowskich;
+Mariana Gieracha w 1 rocz. śmierci;
+Marię i Leona Skonecznych oraz Kazimierę Mucha;
+Jana Andrzejewskiego /int. od chrzestnicy/;
+Mariana w 3 rocz. śmierci, Zygmunta i jego syna Zygmunta, cr. Bisów,
Kowalczyków oraz Leona Ciasia;
+Barbarę Włodarczyk;
+Jana Trębacza w 4 rocz. śmierci oraz Józefę;
+Mariana Milewskiego /int. od bratowej z rodziną/;
+Zofię Klimczak oraz Zofię Zglińską;
+Czesława, Mieczysława, Franciszkę i Wacława Kowalczyków oraz
Tadeusza i Stanisława Klimczaków;
+Jana Bednarka /int. od córki Janiny z rodziną/;
+Teresę Jankowską /int. od córki Olgi z rodziną/;
+Krzysztofa Rogulskiego /int. od kolegów z Annopola/;
+Władysławę i Romana Świechów oraz Ewę i Józefa Witkowskich;
+Edwarda Skrobisza /int. od córki Henryki z rodziną/;
+Krzysztofa Cabałę /int. od żony/.
12.00 Za Parafian.
16.00 Za +Arkadiusza Sabiniaka oraz Jana i Juliannę Marczyńskich.

