, Parafia p.w. Świętej Małgorzaty D.M.

97-216 Czerniewice
tel. 44 – 7104074
www.diecezja.lowicz.pl

Podczas homilii, w III dniu rekolekcji, Ks. dr Z. Przerwa mówił do nas m. in. „że
uczynki miłosierdzia są inspirowane miłością bliźniego i przychodzą mu z pomocą w
jego potrzebach fizycznych i duchowych”. Przypomniał nam również jakie to są
uczynki miłosierdzia względem duszy i względem ciała /cd. str. 4/.
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EWANGELIA NA DRUGĄ NIEDZIELĘ ADWENTU

Mk 1, 1-8

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka
Izajasza: "Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją.
Głos wołającego na pustyni: «Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego»".
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie
grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i
przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy. Jan
nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i
miodem leśnym. I tak głosił: "Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą,
On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym".

●●●

Centralna postać dzisiejszej Ewangelii to ostatni prorok Starego Przymierza, Jan
Chrzciciel. Wybrany przez Boga, by być bezpośrednim poprzednikiem obiecanego
Mesjasza. Pustynia, na której żył, pościł, modlił się i nauczał uczyniła go człowiekiem
twardym. Dla niego tak znaczy tak, białe to białe, nie bawi się w zawiłe subtelności.
Dzięki temu, przychodzi do niego cała Jerozolima i Judea. I słyszą słowa od człowieka
pustyni, ubranego w wielbłądzią skórę, żywiącego się miodem: Nawróćcie się!
Zacznijcie żyć prawdą, niech wasze „tak” naprawdę znaczy „tak”. Skończcie z
krętymi ścieżkami, z obłudą, matactwem, fałszem, udawaniem. Zmieńcie serca, a nie
tylko zewnętrzne dekoracje.
Po 2000 lat wciąż słychać to wołanie. Po 2000 lat wciąż potrzebujemy wstrząsu
Adwentu i Janowych słów. Dwa tysiące lat po Janie Chrzcicielu mamy kościoły pełne
ludzi słuchających jego słów i szykujących się do świąt. I powstaje proste pytanie,
alternatywa dla każdego z nas. Czy te zbliżające się szybko święta to będzie
prawdziwe chrześcijańskie Boże Narodzenie czy też laicka Gwiazdka?
Jeżeli zmarnujesz Adwent - przeżyjesz Gwiazdkę bez brata, bez radości, a najgorsze,
że również bez Jezusa. Cóż po takich świętach?
Druga niedziela adwentu, spędzona z Janem, daje nam możliwość odszukania wód
Jordanu oraz zanurzenia w nich naszego poszukującego i potrzebującego poprawy
serca. Obyśmy należeli do tych, co nie tylko przyszli, ale też zrozumieli słowa
posłańców, Izajasza i Jana; obyśmy odnaleźli swój oczyszczający Jordan – w
konfesjonale, Roratach, modlitwie, Słowie Bożym, bracie. A tym samym przeżyli
prawdziwe Boże Narodzenie.

OGŁOSZENIA
1. W najbliższy czwartek przeżywamy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Zapraszamy Parafian na Mszę św. o godz. 9.00.
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. Proszę zapisywać w zakrystii, kancelarii czy też telefonicznie chorych, których
odwiedzilibyśmy z Sakramentami dn. 13. XII /wtorek/ od godz. 10.00,
przygotowując w ten sposób do godnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.
4. Zachęcam do nabywania świec na stół wigilijny.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Czesław Bonecki – pokój jego duszy.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Małżonek wraca cichaczem, późno do domu.
- Która godzina? - pyta zaspana żona.
- Dziesiąta - odpowiada mąż.
- Tak? Słyszę że właśnie bije pierwsza...?
- No przecież zera nie może wybić, kochanie...

Od lewej: Ks. Proboszcz, Ks. Rekolekcjonista i Ks. Artur.

Do końca grudnia czytamy Ewangelię Św. Jana.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 05. 12. 2011

9.00 ……
WTOREK 06. 12. 2011

9.00 ……
ŚRODA 07. 12. 2011

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Roraty
Za +Helenę Bernaciak /int. od rodziny Skonecznych/;
+Józefa Kielana /int. od siostry Sabiny z rodziną/;
+Jana Żelazka /int. od wnuczka Rafała z rodziną/;
+Wacława Fiedorowicza /int. od rodziny Pawlaków/;
+Genowefę w 9 rocz. śmierci i Józefa Bernatów oraz Huberta Wójciaka;
+Czesława Boneckiego /int. od córki Agnieszki z rodziną/.
CZWARTEK 08. 12. 2011
NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY - UROCZYSTOŚĆ

9.00 W intencjach Matki Bożej.
PIĄTEK 09. 12. 2011

9.00 ……
SOBOTA 10. 12. 2011

9.00 Roraty.
15.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Juliana z racji 70 rocz. ślubu.
16.00 Za +Jana Rogulskiego w 9 rocznicę śmierci.
NIEDZIELA 11. 12. 2011
III NIEDZIELA ADWENTU

9.00 Za zmarłych Parafian.
Za +Mariana w 20 rocz. śmierci, Stefana i Jana Piaskowskich oraz Zofię,
Ludwika i Józefa Pijanowskich.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny z racji 60 rocz. urodzin
i jej dzieci.
16.00 Za +Józefę i Piotra Kowalskich, Mariusza Michalaka oraz Helenę Banasiak.
Cd. ze str. 1.

Uczynki miłosierdzia wzglądem
duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierdzia względem
ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.

