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W drugim dniu rekolekcji, Ks. Dariusz Łosiak /rekolekcjonista/, powiedział do
wiernych: We wspólnocie Kościoła rodzimy się i dojrzewamy do wieczności. Trzeba
żyć w perspektywie życia wiecznego. A stojąc, na końcu życia ziemskiego, przed
Bramą Królestwa Niebieskiego usłyszymy najpiękniejsze słowa: „pójdźcie
błogosławieni do Domu Ojca. Czekam na was”
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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, aż 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.

W Adwencie za oknem jest sennie, rzadko świeci słońce, zachmurzone niebo powoduje
spadek ciśnienia, dni są krótkie. Przytłaczają monotonne obowiązki, media najczęściej
pokazują napady, bezrobocie, zobojętnia bogactwo jednych i bieda drugich.
I oto dobry Bóg na początek roku kościelnego budzi nas z duchowej ociężałości i
senności. Mówi: patrz! Życie po tamtej stronie jest inne. Przyjdę niespodziewanie i
wszystko rozliczę. Ze Mną dopiero zacznie się prawdziwe życie.
Idźmy więc z radością na spotkanie Pana. Tacy, jacy jesteśmy. Prosto z marszu, nawet
zakurzeni, ale szczerzy, bez maski, ochoczo, z modlitwą celnika na ustach: Boże, bądź
miłościw mnie grzesznemu.
Jezus na nas czeka w tym czasie adwentowym, pokutnym, modlitewnym, roratnim.
KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA
DZIAŁ DRUGI

Rozdział drugi
WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA,
SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO

101. W jakim sensie całe życie Chrystusa jest misterium?
Całe życie Chrystusa było Objawieniem: to, co było widzialne w ziemskim życiu Jezusa,
prowadziło do niewidzialnego misterium Jego synostwa Bożego: "Kto Mnie zobaczył,
zobaczył także i Ojca" (J 14,9). Ponadto, jeśli nawet zbawienie przyszło do nas przez Krzyż
i Zmartwychwstanie, całe życie Chrystusa było misterium Odkupienia, ponieważ wszystko,
co Jezus uczynił, powiedział i wycierpiał miało na celu przywrócenie człowieka upadłego
do jego pierwotnego powołania dziecka Bożego. 512-521; 561-562
102. Jakie były przygotowania do misteriów Jezusa?
Bóg przygotowywał przyjście Syna Bożego w ciągu wieków. Kościół aktualizuje to
oczekiwanie celebrując liturgię Adwentu. Oprócz mrocznego oczekiwania w sercach
pogan, Bóg przygotowywał przyjście swojego Syna przez Stare Przymierze, aż do Jana
Chrzciciela, ostatniego i największego z proroków. 522-524

OGŁOSZENIA
1. Od najbliższej środy rozpoczynamy Roraty. Zapraszamy na nie wszystkich
wiernych, a szczególnie dzieci i młodzież w środę na godz. 16.00 i sobotę
na godz. 9.00. Jak co roku będzie wyklejanka i losowane nagrody.
2. W czwartek na godz. 16.00 zapraszam wszystkich czcicieli i sympatyków o. Pio
na Mszę św. i adorację.
3. 6 grudnia – I piątek miesiąca. Spowiedź dla tych, którzy nie zdążyli
wyspowiadać się w czasie rekolekcji od godz. 15.00, a Msza św. na której
przyjmiemy Komunię św. o godz. 16.00. Po niej spotkanie Kół Żywego Różańca:
Dziecięcego i Młodzieżowego, a od godz. 18.00 trening ministrantów na sali
gimnastycznej w szkole.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Rozmowa wnuczki z dziadkiem:
- Dziadku, czy ty jestes stworzony przez Boga?
- Tak można powiedzieć.. Bóg mnie stworzył
- Dziadku... a ja też jestem stworzona przez Boga?
- Tak, ty też...
Wnusia przygląda się dziadkowi, potem staje przed lusterkiem:
- Wiesz, dziadku, wydaje mi się, ze w dzisiejszych czasach Pan Bóg lepiej pracuje...

103. Czego naucza Ewangelia o misteriach narodzenia i dziecięctwa Jezusa?
Na Boże Narodzenie chwała nieba objawia się w słabości dziecka; obrzezanie Jezusa jest
znakiem włączenia Go do ludu izraelskiego i figurą naszego chrztu; Objawienie (Epifania)
jest ukazaniem się Jezusa jako Mesjasza Izraela wszystkim narodom; w Ofiarowaniu w
świątyni wraz z Symeonem i Anną cały oczekujący Izrael wychodzi na spotkanie swego
Zbawcy; ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątek zwiastują, że całe życie Chrystusa będzie
naznaczone prześladowaniem; Jego powrót z Egiptu przypomina wydarzenia Wyjścia i
przedstawia Jezusa jako ostatecznego wyzwoliciela. 525-530; 563-564
104. Jaką naukę przekazuje nam ukryte życie Jezusa w Nazarecie?
Podczas życia ukrytego w Nazarecie Jezus dzielił sytuację większości ludzi. Pozwala ono
każdemu człowiekowi jednoczyć się z Chrystusem poprzez najbardziej zwyczajne drogi
życia, wypełnione modlitwą, prostotą, pracą, życia rodzinnego. Poddanie się swojej Matce,
Maryi, i Józefowi, domniemanemu ojcu, jest obrazem Jego synowskiego posłuszeństwa
Ojcu Niebieskiemu. Maryja i Józef przyjmują w wierze tajemnicę Jezusa, nie zawsze ją
pojmując. 533-534; 564
105. Dlaczego Jezus przyjmuje od Jana "chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów"
(Łk 3,3)?
Aby dać początek swemu życiu publicznemu i uprzedzić "chrzest" swojej krwawej śmierci:
On, który jest "Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata" (J 1,29), sam będąc bez
grzechu, pozwala zaliczyć się do grzeszników. Ojciec ogłasza: "Ten jest mój Syn
umiłowany" (Mt 3,17) i Duch przychodzi "spocząć" na Nim. Chrzest Jezusa jest figurą
naszego chrztu. 535-537; 565

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 02. 12. 2013

………
WTOREK 03. 12. 2013

………
ŚRODA 04. 12. 2013

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Józefa Gieracha /int. od żony/;
+Andrzeja Sobiesiaka /int. od brata Janusza z rodziną/;
+Tomasza Walasa /int. od rodziców/.
CZWARTEK 05. 12. 2013

16.00 Czcicieli o. Pio. Za zmarłych z naszych rodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące
/int. KŻ. Różańca o. Pio/.
PIĄTEK 06. 12. 2013

16.00 Za +Janinę i Stanisława Sobolewskich oraz Barbarę i Zachariasza
Węgrzynowskich.
SOBOTA 07. 12. 2013

9.00 Roraty.
NIEDZIELA 08. 12. 2013
II NIEDZIELA ADWENTU

9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Reginy Sikora z racji 90 rocz. urodzin.
16.00 Za +Mariana Sygitowicza w 6 rocz. śmierci i Zygmunta, jego syna Zygmunta,
cr. Bisów i Kowalczyków oraz Lecha Ciasia.

106. Co objawia kuszenie Jezusa na pustyni?
Sceny kuszenia Jezusa na pustyni odtwarzają w sobie kuszenie Adama w raju oraz Izraela
na pustyni. Szatan wystawia na próbę posłuszeństwo Jezusa wobec misji powierzonej Mu
przez Ojca. Chrystus, nowy Adam, pozostaje wierny, a Jego zwycięstwo uprzedza
zwycięstwo męki, w której okazał najwyższe posłuszeństwo swojej synowskiej miłości do
Ojca. 538-540; 566
107. Kto jest zaproszony do uczestnictwa w Królestwie Bożym, głoszonym i
urzeczywistnionym przez Jezusa?
Jezus zaprasza wszystkich ludzi do uczestnictwa w Królestwie Bożym. Nawet największy
grzesznik jest wezwany, aby się nawrócił i przyjął bezgraniczne miłosierdzie Ojca.
Królestwo należy już tu na ziemi do tych, którzy je przyjmują pokornym sercem. To im
objawione są Jego misteria. 541-546; 567
108. Dlaczego Jezus objawia Królestwo przez znaki i cuda?
Słowom Jezusa towarzyszą liczne znaki i cuda, które ukazują, że Królestwo jest obecne w
Nim, w Mesjaszu. Wyzwalając niektórych ludzi od ziemskich dolegliwości, nie przyszedł
On po to, aby usunąć wszelkie cierpienia na ziemi, ale by wyzwolić ludzi od największej
niewoli grzechu. Wyrzucanie złych duchów uprzedza zwycięstwo Jezusa na krzyżu nad
"władcą tego świata" (J 12,31). 547-550; 567 /cdn./

