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INFORMATOR PARAFIALNY
Nr 49 – 05 GRUDNIA 2010r.
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU
konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001

Mt 3,1-12

EWANGELIA NA DRUGĄ NIEDZIELĘ ADWENTU

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu.
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:
„Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo
proroka Izajasza, gdy mówi: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki” Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas
skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas
ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.
Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy
widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im:
„Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?
Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić:
"Abrahama mamy za ojca", bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg
wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde
więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja
was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem
Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do
spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym."

●●●
Centralną postacią II Niedzieli Adwentu jest bez wątpienia św. Jan Chrzciciel, który
zapowiada i ukazuje prawdy związane z tajemnicą zbawienia. I chociaż zbawienie jest
darem dostępnym dla każdego, nie dokonuje się jednak automatycznie. Wymaga ono
nawrócenia. „Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo niebieskie” .To jest nieodzowny
warunek dla każdego człowieka. Nawrócić się mają nie tylko bezbożnicy, grzesznicy i
poganie. Każdy ma się nawrócić. Nawrócić się, to znaczy każdego dnia układać swoje
życie według wzoru jakim jest Jezus Chrystus. Z dnia na dzień coraz bardziej upodabniać
się do Boga; z dnia na dzień wyrzekać się swego głęboko zakorzenionego samolubstwa i
wszelkiego zła; z dnia na dzień stawać się coraz bardziej dzieckiem Boga i bratem dla
ludzi. Z dnia na dzień zmieniać swoje życie; z dnia na dzień zmieniać swoje myślenie,
zmieniać swoje serce. Z dnia na dzień. „Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo niebieskie”
Pan przychodzi, trzeba więc zwrócić się i pójść w innym kierunku niż kroczyliśmy do tej
pory. Nie znaczy to wcale, że dzisiaj się wyspowiadamy, a jutro będziemy żyć, tak jak
wczoraj. To za mało i nie po chrześcijańsku. Nawrócić się to wycisnąć na swoim życiu
Jezusową pieczęć i rumieniec Ewangelii. Konsekwentnie zerwać ze złem, z grzechem.
Największym grzechem człowieka jest odwrócenie się od Boga. Największym jego
obowiązkiem jest teraz wrócić do Niego. To będzie również jego największe szczęście.

OGŁOSZENIA
1. W najbliższą środę 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. Zapraszamy na nie wszystkich wiernych, a szczególnie dzieci i młodzież.
3. 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.
4. Zachęcam do nabywania świec na stół wigilijny.
5. Proszę przekazywać stare banknoty i bilon /sprzed denominacji/ paniom
z parafialnego Caritas /p. B. Skonecznej, p. H. Szamańskiej, p. B. Młynarczyk,
p. W. Sygitowicz, p. M. Piotrowskiej i p. J. Adamowicz/. Będą one przekazane
„Caritas Polskiej” na pomoc dzieciom ubogim. Akcja trwa tylko do końca roku.
6. Ofiary dziś składane do puszek przeznaczone są na pomoc Kościołowi na
Wschodzie.
7. Zapraszamy do kawiarenki po Mszach św. o godz. 9.00 i 12.00.
8. Za tydzień /w niedzielę/ zapraszam na spotkanie po Mszy św. o godz. 9.00 – dzieci
I Komunijne z rodzicami, a po Mszy św. o godz. 12.00 – młodzież
przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Śp. Jadwiga Strzelecka /z d. Ejdukiewicz/ - pokój jej duszy.

●●●
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Łukasz Rudzki, kaw. z Tomaszowa Maz. i Edyta Kozitulska, panna z par. tutejszej.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

- A my mamy w domu wszystko! - chwali się koleżankom mała Ala.
- Skąd wiesz?
- Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę, to mama powiedziała, że tylko tego brakowało.
- Mamo, jak będę duży, to ożenię się z Kasią.
- Synku, ale na ślub muszą zgodzić się dwie osoby!
- Fajnie... To ożenię się jeszcze z Anią.
W kościele za chwilę ma się odbyć ślub. Młoda para zbliża się powoli do ołtarza. Wśród
zebranych gości jest mała dziewczynka, która szeptem pyta swoją mamę:
- Mamusiu, a dlaczego panna młoda jest tak ślicznie ubrana w białą sukienkę?
- Bo widzisz córeczko, ona chce wszystkim pokazać, jaka jest bardzo szczęśliwa
- odpowiada matka.
- To dlaczego pan młody jest ubrany na czarno?

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 06. 12. 2010

16.00 -------------WTOREK 07. 12. 2010

16.00 -------------ŚRODA 08. 12. 2010
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

9.00 Za +Jana Skonecznego w rocz. śmierci i cr Skonecznych.
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. RORATY.
Za +Jadwigę Strzelecką /int. od sąsiadów z ul. Leśnej/;
+Stefana Szadkowskiego w 8 rocz. śmierci, dziadków Kępów i Goleniów;
+Józefa Mierzejewskiego /int. od brata Mariana z rodziną/;
+Kazimierza i Józefę Szymczaków;
+Krzysztofa Rogulskiego /int. od siostry z rodziną/;
+Teresę Jankowską /int. od dzieci: Darii i Dawida/;
+Krzysztofa Cabałę /int. od siostry Grażyny z rodziną/;
+Mariusza Gieracha oraz cr. Gierachów i Galińskich.
CZWARTEK 09. 12. 2010

16.00 -----------PIĄTEK 10. 12. 2010

16.00 -----------SOBOTA 11. 12. 2010

9.00 Roraty. O Boże błogosławieństwo dla Łukasza Kowalskiego z racji
18 rocz. urodzin.
NIEDZIELA 12. 12. 2010

9.00 Za +Jana Rogulskiego w 8 rocz. śmierci;
+Stefana Marcjanika w 14 rocz. śmierci, Anielę i Władysława
Marcjaników, Antoninę i Jana Rybaków oraz rodzeństwo.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Waldemara z racji imienin.
16.00 Za +Józefę i Piotra Kowalskich, Mariusza Michalaka oraz Helenę
Banasiak.
8 grudnia

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego
mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego.
Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe
zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta
w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np.
śmierci - stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Kiedy archanioł
Gabriel pozdrowił Maryję, to powiedział wprost, że jest "łaski pełna". Tam gdzie jest łaska, tam nie
ma grzechu.
Dziś bardzo często mylimy niepokalane poczęcie i dziewicze poczęcie. Dwie fundamentalne prawdy
naszej wiary, a my nie do końca wiemy cóż oznaczają i dlaczego są tak ważne. Niepokalane poczęcie
dotyczy ustrzeżenia Maryi od chwili Jej poczęcia od grzechu pierworodnego. Dziewicze poczęcie
polega natomiast na tym, że Maryja poczęła w sposób dziewiczy za sprawą Ducha Świętego BogaCzłowieka, Jezusa Chrystusa.

