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W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Ks. Proboszcz
przypomniał wiernym: „25 marca 1858 roku, w święto Zwiastowania, Piękna Pani
powiedziała biednej, chorej, bez wykształcenia, 14-letniej Bernadecie Soubirous: « Ja
jestem Niepokalane Poczęcie »...Miało to miejsce niecałe 4 lata po ogłoszeniu przez
papieża Piusa IX dogmatu o niepokalanym poczęciu NMP”. Zachęcał również do
modlitwy w czasie Godziny Łaski dla Całego Swiata /cd. str. 3/.
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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.

●●●
Liturgia słowa zaprasza nas dzisiaj nad Jordan, by spotkać tam Jana Chrzciciela,
który jest natarczywie pytany o własną tożsamość. „Kim ty jesteś? Co mówisz sam
o sobie?”.
Zauważmy, że w odpowiedzi Jan nie wymienia miejsca swojego pochodzenia, zawodu
albo ukończonych szkół. On określa siebie względem Jezusa Mesjasza, na którego z
wiarą oczekuje. „Jestem głosem wołającym na pustyni”. Jestem tylko głosem. Głosem
ze względu na Tego, który ma przyjść po mnie. Ze względu na Mesjasza.
I chociaż na podobne pytanie: „kim jesteś?”, dzisiejszy człowiek mógłby mówić dużo:
o swoim pochodzeniu, wykształceniu, doświadczeniu, o posiadanym majątku,
określonej pozycji społecznej, o kontaktach, o sprawowanej władzy lub popularności,
to z pewnością każdy musiałby się dłużej zastanowić, jak określić siebie przy pomocy
jednego zdania, jednego słowa. Bo Chrześcijanin to człowiek podobny do tysięcy
innych, ale to zarazem ten, który podobnie jak Jan Chrzciciel, zaprasza do swojego
życia, swojej codzienności Jezusa Chrystusa. To właśnie Chrystus pozwala dopiero
zrozumieć mi sens mojego życia, pracy, sens moich życiowych sukcesów
i niepowodzeń. Dopiero w nawiązaniu do Jezusa Chrystusa mogę określić: kim jestem
i dokąd zmierza moje życie?
W połowie adwentu odważnie zadajmy sobie pytanie: jakim zdaniem, jakim słowem
lub symbolem mógłbym określić siebie przed Jezusem Chrystusem? Właśnie od tej
odpowiedzi zależy moja radość i moje prawdziwe szczęście.

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 młodzież.
2. 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.
3. Zachęcam do nabywania świec na stół wigilijny.
4. W następną niedzielę będzie można nabywać sianko i stroiki na stół wigilijny.
5. Zapraszam młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania na
spotkanie w następną niedzielę, tj. 18 XII br. po Mszy św. o godz. 9.00.

●●●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Maję Gromek - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

W mieszkaniu dzwoni telefon. Kowalski, ojciec trzech dorastających córek, podnosi
telefon.
- Halo, czy to ty żabciu? - słyszy w słuchawce ciepły baryton.
- Nie, przy telefonie właściciel stawu.
W kościele mama po raz pierwszy zachęca małego Mateuszka do modlitwy.
Przyzwyczajony dotąd do pacierza wieczornego i porannego, oponuje:
- Ale ja przecież nie jestem w piżamce!

Matka Boża objawiając się pielęgniarce Pierinie Gilli we Włoszech, w Montechiari, w
święto Niepokalanego Poczęcia w 1947 r. powiedziała:
„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w godz. 12.00 – 13.00 obchodzono
uroczyście
GODZINĘ ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA
Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą wielkie i liczne
nawrócenia.
Pan, Mój Boski Syn Jezus, okaże niezmierzone miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą
modlić się za bliźnich. Jest Moim życzeniem, aby ta GODZINA ŁASKI została
rozpowszechniona i cały świat się o niej dowiedział.
Wkrótce ludzie poznają wielkość tej GODZINY ŁASKI. Jeśli ktoś nie może w tym
czasie przyjść do kościoła, niech w południe modli się u siebie w domu, a otrzyma ode
Mnie łaski".

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 12. 12. 2011

9.00 ……
WTOREK 13. 12. 2011

9.00 ……
ŚRODA 14. 12. 2011

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Roraty
Za +Czesława Boneckiego /int. od syna Wojciecha z rodziną/.
+Stefana Marcjanika w 15 rocz. śmierci, Anielę i Władysława oraz
Antoninę i Jana Rybaków i rodzeństwo;
+Józefa Kielana /int. od mieszkańców ul. Klonowej i sąsiednich/;
+Jana Żelazka /int. popogrzebowa/;
+Jana i Tomasza Grubskich oraz teściów Grubskich;
+Wacława Fiedorowicza /int. popogrzebowa/;
+Helenę Gierach w 30 rocz. śmierci, rodziców Gierachów, Feliksa Męcinę
oraz Tadeusza Nowaka.
CZWARTEK 15. 12. 2011

9.00 ……
PIĄTEK 16. 12. 2011

9.00 ……
SOBOTA 17. 12. 2011

9.00 Roraty.
NIEDZIELA 18. 12. 2011
IV NIEDZIELA ADWENTU

9.00 Za +Marię i Leona Skonecznych oraz Kazimierę Mucha.
12.00 Za Parafian.
16.00 Za +Jana Skonecznego w 5 rocz. śmierci oraz zmarłych z rodziny Skonecznych.

Do końca grudnia czytamy Ewangelię Św. Jana

