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8 grudnia Kościół obchodzi Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
"Łaski pełna", nie splamiona grzechem pierworodnym, wybrana od wieków na Matkę Syna
Bożego, ubrana w szatę niewinności i świętości. Pismo Święte nie mówi o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. A jednak już w dokumentach z III wieku znajdujemy
informację, że „z Niepokalanej Dziewicy narodził się Syn Boży”. Prawdę o swym
Niepokalanym Poczęciu potwierdziła sama Maryja, która w uznanych przez Kościół
objawieniach w Lourdes (1858 r.) sama siebie nazwała tym tytułem, a także podczas
objawień w Fatimie (1917 r.) Maryja akcentowała ten fakt.
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EWANGELIA NA II 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".

Po 2000 lat wciąż potrzebujemy wstrząsu Adwentu i Janowych słów. I może nawet
myślimy – znowu o pokucie i nawróceniu. Warto więc włożyć kij w mrowisko. Dwa
tysiące lat temu cała Jerozolima i Judea ciągnęła nad brzeg Jordanu, ale tylko nieliczni
w rzeczywistości spotkali i przyjęli Mesjasza. 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, słowo Jana nie przebije zatwardziałej skorupy przyzwyczajeń a wody Jordanu jej
nie zmyją, 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. Obyś należał do tych co nie tylko przyszli, ale też
zrozumieli słowa posłańców, Izajasza i Jana; obyś odnalazł swój oczyszczający Jordan –
w konfesjonale, Roratach, modlitwie, Słowie Bożym, bracie. A tym samym doczekał
godziny, w której, jak powtórzył za Izajaszem Łukasz, wszyscy ludzie ujrzą zaofiarowane
im zbawienie, spotkał Mesjasza i przeżył prawdziwe Boże Narodzenie.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Ogłoszenie w gazecie:
Sprzedam encyklopedię Britannica, 40 tomów. Stan bardzo dobry. Nie będzie mi już
potrzebna. Ożeniłem się tydzień temu. Żona i tak wszystko wie najlepiej, ech...

OGŁOSZENIA
1. W dniu dzisiejszym Kościół w Polsce przeżywa XV Dzień modlitwy i pomocy
materialnej Kościołowi na Wschodzie. W związku z tym ministranci będą zbierać ofiary
do puszek na ten cel.
2. W poniedziałek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Msze święte o godz. 7:30 i 16:00. W tym dniu od godziny 12-stej do 13-stej
przypada Godzina łaski, o której obchodzenie prosiła Matka Boża siostrę Pierinę
w Montechiari we Włoszech, której się objawiała w okresie 24 października 1946 r. do
8 grudnia 1947 roku. Matka Boska ujawiła się jedenaście razy Siostrze Pierinie i prosiła
o pokajanie i odkupienie grzechu złych uczynków. Matka Boska prosiła, żeby
Siostra Pierina przyszła w południe 8 grudnia do kościoła. „Będzie to moja Godzina
łaski"- powiedziała. Siostra zapytała się jej jak ma się przygotować do tej Godzina łaski?
Na co Matka Boska odpowiedziała: „Modlitwami i pokajaniem. Przeczytaj 50-ty psalm
Dawida trzy razy z otwartymi ramionami (trzymając ręce rozpostarte na bok). Podczas
Godziny Łaski mogą zostać sprezentowane duchowe ułaskawienia. Łaska Boga dotknie
nawet najbardziej okrutnych, i bezlitosnych grzeszników.” Błogosławiona Dziewica
obiecała, że wszystko o co ludzie ją poproszą podczas Godziny łaski (nawet o to co
niemożliwe), będzie im odpuszczone, o ile jest to zgodne z wolą Wiecznego
Ojca. Rankiem, 8 grudnia ludzie zaczęli przychodzić do kościoła i do południa zebrało
się ich dziesięć tysięcy osób, większość stała na ulicy, bo nie mogli zmieścić się
w kościele. Odmawiali Różańce. Gwałtownie z kopuły kościoła zeszło brylantowo-białe
światło i pojawiły się stopnie które dochodziły do podłogi. Schody były pięknie
udekorowana czerwonymi, białymi i żółtymi różami. Błogosławiona Dziewica zjawiła
się, promieniując światłem ubrana na biało. Uśmiechając się przemówiła miękkim,
kochającym głosem: "JAM JEST Niepokalanym Poczęciem, Matka Wszech
Ułaskawień i Łask oraz Matka Mojego Ukochanego Syna Jezusa. Chcę żebyście uznali
mnie jako Mistyczną Różę. Chcę żeby 8. grudnia każdego roku w południe
przeprowadzali "Godzinę łaski". Wiele duchowych łask i fizycznych błogosławieństw
będą udzielone temu, kto modli się w ciągu tej godziny”.
Zachęcamy do spędzenia tej godziny w kościele na modlitwie lub, jeśli nie ma takiej
możliwości w odizolowaniu od wszystkiego co może przeszkadzać. Chętnych
zapraszamy jutro między 12-tą a 13-tą do kościoła na wspólne przeżycie Godziny łaski.
3. W kruchcie kościoła rozprowadzane są świece bożonarodzeniowe „Caritas” na rzecz
pomocy dzieciom w cenie 5 i 15 złotych.
4. Osoby, które zapisały się na kalendarze rolnicze, mogą odbierać je w zakrystii w cenie
25 złotych.
5. W piątek, 12 grudnia br. o godz. 18:00 odbędzie się na plebanii spotkanie drugiej grupy
młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
6.W kościele pojawiły się spadające gwiazdki, które są „szansą na pomoc” – dla jednych,
żeby ją okazać, a dla innych- żeby ją uzyskać. Na gwiazdkach napisane są konkretne
produkty, na które jest zapotrzebowanie. Każda gwiazdka to pomoc o wartości ok. 10 zł
Gwiazdki będą spadały z nieba do kosza, który będzie stał poniżej do 20 grudnia br.
Wtedy zakończymy akcję spadających gwiazd i z produktów, które spadną do kosza
parafialny zespół Caritas przygotuje świąteczne paczki dla potrzebujących w naszej
parafii /cd. str. 4 /.

7. W celu ułatwienia naszym Parafianom niesienia pomocy i okazywania wielkiego serca,
są w sklepach w okresie Adwentu (także do 20 grudnia br.) wystawione kosze, do
których można składać produkty żywnościowe o dłuższej przydatności oraz artykuły
chemii gospodarczej. Posłużą one do przygotowania paczek świątecznych dla
potrzebujących rodzin. Za otwartość i życzliwość dziękujemy Panu S. Włodarczykowi właścicielowi sklepów.
8. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę, które zostały przekazane
o. Rekolekcjoniście za trud głoszenia rekolekcji.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 08. 12. 2014

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
7:30 Roraty: 1) za + Wacława Skonecznego w 10 roczn. śm. i Halinę Skoneczną
oraz Stanisławę Woźniak;
2) za + Zygmunta Świderka, 5 Msza św. gregoriańska.
16:00 – za + Zofię Marcjanik (int. od Mariana z rodz.).
WTOREK, 09. 12. 2014

7:30 Roraty: 1) za + Wiesławę Gierach;
2) za + Zygmunta Świderka, 6 Msza św. gregoriańska.
ŚRODA, 10. 12. 2014

7:30 Roraty: za + Zygmunta Świderka, 7 Msza św. gregoriańska.
16:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 11.02.2015r./:
- za + Józefę i Kazimierza Szymczaków;
+ Andrzeja Kotynia.
CZWARTEK, 11. 12. 2014

7:30 Roraty: za + Zygmunta Świderka, 8 Msza św. gregoriańska.
PIĄTEK, 12. 12. 2014

7:30 Roraty: 1) za + Irenę Żelasek (int. od uczestników pogrzebu);
2) za + Zygmunta Świderka, 9 Msza św. gregoriańska.
SOBOTA, 13. 12. 2014

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
7:30 Roraty: 1) za + Krzysztofa w 4 roczn. śm., Józefę i Ignacego Cabałów,
Stanisławę i Władysława Król;
2) za + Zygmunta Świderka, 10 Msza św. gregoriańska.
NIEDZIELA 14. 12. 2014 - III NIEDZIELA ADWENTU

9:00 – 1) za zmarłych Parafian – wypominkowa.
2) za + Zygmunta Świderka, 11 Msza św. gregoriańska.
12:00 – za Parafian.
16:00 – za + Irenę Żelasek (int. od syna Witolda z żoną).

