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Spuœæcie rosê, niebiosa,
rozró¿nienie czynów, i krople
takie jasne, by koron¹ by³o to,
co jest nazywane za potêgê mi³oœæ - i przez niedope³nianie
pozostaje win¹...
K. K. Baczyñski, Rorate coeli

* * * * * * * * * * * *

Przygotujcie drogê Panu! Bóg przez ca³e wieki przygotowywa³ drogê
na przyjœcie Jezusa w ciele. Tak¿e i w naszych czasach Bóg, na wiele sposobów
przygotowuje œwiat na chwalebny powrót Jezusa.
Podobnie jak starotestamentowi prorocy i patriarchowie pomagali utorowaæ
drogê na pierwsze przyjœcie Jezusa, tak teraz ka¿dy z nas jest wezwany
do wspó³pracy w przygotowaniu œwiata na Jego powtórne przyjœcie.
Dla niektórych z nas mo¿e to oznaczaæ intensywn¹ ewangelizacjê w swoim
œrodowisku. Dla innych – zaanga¿owanie na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju.
Dla jeszcze innych - pos³ugê chorym i ludziom w podesz³ym wieku. Mo¿e te¿
chodziæ o rzeczy tak niepozorne, jak zachowanie pokoju i równowagi w napiêtej
atmosferze, jaka panuje w pracy, czy oddanie drobnej przys³ugi znajomemu
czy krewnemu. Bóg powo³uje nas do wielu ró¿nych zadañ, gdy¿ chce na wszelkie
mo¿liwe sposoby objawiæ œwiatu swoj¹ mi³oœæ i swoj¹ Ewangeliê, zanim Jezus
powróci w chwale.
Trwa Adwent – Bóg kolejny raz otwiera dla nas Ÿród³o wody ¿ywej. Obiecuje,
¿e jeœli przyjdziemy do Niego i piæ bêdziemy tê wodê, zaczniemy coraz g³êbiej
doœwiadczaæ Jego mi³oœci skierowanej do ka¿dego z nas, a to doœwiadczenie
pomo¿e coraz bardziej Go kochaæ.
Proœmy Jezusa, by coraz g³êbiej wprowadza³ nas
w tajemnice swojego Wcielenia.
Obyœmy wszyscy zaufali, ¿e On pragnie udzielaæ nam
wielkich i wspania³ych darów ³aski, m¹droœci i odwagi.
Przede wszystkim zaœ, obyœmy przyjêli zaproszenie,
by w ka¿dym dniu Adwentu „przyjœæ i zobaczyæ” Go
i z Nim siê zjednoczyæ.

ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Marka (1,1-8)

„Pocz¹tek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym. Jak jest napisane
u proroka Izajasza: Oto Ja posy³am wys³añca mego przed Tob¹; on przygotuje
drogê Twoj¹. G³os wo³aj¹cego na pustyni: Przygotujcie drogê Panu, Jemu
prostujcie œcie¿ki. Wyst¹pi³ Jan Chrzciciel na pustyni i g³osi³ chrzest nawrócenia
na odpuszczenie grzechów. Ci¹gnê³a do niego ca³a judzka kraina oraz wszyscy
mieszkañcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznaj¹c
/przy tym/ swe grzechy. Jan nosi³ odzienie z sierœci wielb³¹dziej i pas skórzany
oko³o bioder, a ¿ywi³ siê szarañcz¹ i miodem leœnym. I tak g³osi³: Idzie za mn¹
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby siê schyliæ i rozwi¹zaæ rzemyk
u Jego sanda³ów. Ja chrzci³em was wod¹, On zaœ chrzciæ was bêdzie Duchem
Œwiêtym.”

* * * * * * * * * * * *
Œw. Jan Chrzciciel to jedna z najwa¿niejszych
postaci biblijnych w czasie Adwentu. Wype³ni³ on
bardzo szczególn¹ misjê przygotowania Izraela
na pierwsze przyjœcie Syna Bo¿ego na ziemiê.
Dzisiaj natomiast jego s³owa pobudzaj¹ nas
do czujnoœci w oczekiwaniu na pe³ne objawienie
królestwa Bo¿ego podczas powtórnego
przyjœcia Pana. Wezwanie do nawrócenia
nie ma w nas budziæ lêku – Bóg nie jest tyranem,
który chcia³by nam w czymœ zagroziæ lub
pozbawiæ ¿yciowych radoœci.
Przeciwnie, dzisiejsze s³owo objawia Boga jako Tego, który jest ³agodnym pasterzem
owiec i którego przyjœcie niesie pocieszenie udrêczonym. Nawrócenie oznacza
przygotowanie na przyjêcie w swoim sercu Boga, który wyzwala nas od wszelkiego fa³szu
i leczy z wewnêtrznego rozdarcia, bêd¹cego nastêpstwem grzechu.
ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” Adwent 2005, s. 36

* * * * * * * * * * * *
Drogowskazy Jana Paw³a II
„Prostujcie œcie¿ki dla Niego”. Aby spotkaæ siê z naszym Odkupicielem, musimy siê
„nawróciæ”, to znaczy wyjœæ Mu naprzeciw z radosn¹ wiar¹, porzucaj¹c mentalnoœæ
i styl ¿ycia, które nie pozwalaj¹ nam w pe³ni naœladowaæ Chrystusa.
Jan Pawe³ II, Watykan, 5 grudnia 1999

* * * * * * * * * * * *
Trudno zrozumieæ jak ³atwo jest dzisiaj ludziom obrzucaæ Pana Boga w swoim
¿yciu b³otem grzechu a potem pytaæ siê: Gdzie jesteœ Bo¿e i dlaczego pozwalasz,
aby stworzony przez Ciebie œwiat zamienia³ siê w piek³o?
Trudno zrozumieæ dlaczego tak ³atwo uwierzyæ chrzeœcijanom w to, co czytaj¹ w prasie,
ogl¹daj¹ i s³ysz¹ w telewizji, a to co jest w Piœmie Œwiêtym bez wiêkszego zastanowienia
podwa¿yæ, czasem nawet wykpiæ, a w najlepszym razie powiedzieæ, ¿e to piêkna teoria tyle
¿e nie¿yciowa.
Trudno zrozumieæ dlaczego ktoœ mówi "Ja wierzê w Boga" ale wci¹¿ idzie za Szatanem,
który - nawiasem mówi¹c - te¿ w Boga wierzy.
Trudno zrozumieæ jak niektórym ³atwiej jest zapamiêtaæ setki sproœnych kawa³ów,
dowcipów, ale nie umiej¹ zapamiêtaæ o czym by³a niedzielna Ewangelia.
ks. Wieslaw Staszko, C.M.
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Objawienie Bo¿e przemienia cz³owieka
Co dzieje siê, kiedy mówi do nas Bóg?
Choæ opisanie sposobu, w jaki Bóg objawia nam siebie jest prawie niemo¿liwe,
mo¿emy wyrobiæ sobie pewne pojêcie o tym, co dzieje siê w wyniku tego objawienia.
Oto kilka jego najczêstszych skutków:
1. Pojawia siê w nas pragnienie oddania swojego ¿ycia Jezusowi. Jego mi³oœæ rozpala
now¹, g³êbsz¹ mi³oœæ w naszych sercach.
Czêsto czujemy siê jak kobieta, która wyla³a flakonik perfum na stopy Jezusa. Mog¹
przychodziæ nam myœli typu: „Dobrze jest dawaæ ubogim, ale nie jest strat¹
ofiarowaæ samego siebie – ca³¹ swoj¹ mi³oœæ i wszystko co mam – dla Jezusa.
2. Jezus objawia nam siebie. Prowadzi nas do g³êbszej czci Boga i Jego zbawczego
dzie³a. Duch Œwiêty ukazuje nam wiele z odwiecznych atrybutów Boga: Bo¿a
wszechmoc, dobroæ, mi³osierdzie, doskona³oœæ, sprawiedliwoœæ. Mo¿e te¿ ukazaæ
nam jak wszystkie te atrybuty ujawniaj¹ siê w osobie Jezusa.
3. Objawienie Jezusa czêsto wywo³uje w nas g³êbokie poczucie pokoju,
radoœci i mi³oœci. Dzieje siê to, gdy¿ widzimy, jak bardzo Jezus nas kocha,
doœwiadczamy na nowo Jego mi³osierdzia lub przyp³ywu ufnoœci, ¿e On trzyma nas
w swojej d³oni.
4. Bywa, ¿e objawienie Bo¿e prowadzi nas do zmiany konkretnej dziedziny ¿ycia,
w której panuje nie³ad. Mo¿e sk³oniæ nas do skorzystania z sakramentu pokuty
w celu umocnienia naszego postanowienia poprawy i uzyskania ³aski do przemiany
¿ycia.
5. Objawienie Bo¿e ma olbrzymi wp³yw na ciê¿ary ¿ycia, które dŸwigamy. Mo¿emy
doœwiadczyæ tego, ¿e Bóg usuwa nasze ciê¿ary lub dŸwiga je wraz z nami.
Chorzy na nieuleczalne choroby doznaj¹ pociechy, ludzie z problemami rodzinnymi
czy finansowymi otrzymuj¹ umocnienie, obci¹¿eni winami nabieraj¹ nadziei.
6. Objawienie Bo¿e zawsze prowadzi do Koœcio³a. Duch Œwiêty daje nam poznaæ,
¿e ogarnia lud Bo¿y i jego pasterzy ³ask¹ i mi³oœci¹. Pozwala nam poznaæ
prawdziw¹ wartoœæ Eucharystii, w której najbardziej przybli¿amy siê do Jezusa
i jednoczymy siê miêdzy sob¹.

* * * * * * * * * * * *
"Religijny œpiew”
Patronk¹ œpiewu religijnego jest Œw. Cecylia, której wspomnienie obchodziliœmy
22 listopada. Jest takie powiedzenie, ¿e "Kto œpiewa, ten modli siê dwa razy".
W ubieg³¹ niedzielê 27 listopada goœciliœmy w naszym koœciele ks. Stefana Ceberka
- kustosza Sanktuarium œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus w Porz¹dziu, który
obdarowany jest przez Pana Boga talentem piêknego œpiewu i gry na gitarze. Ksi¹dz
Stefan poprowadzi³ koncert charytatywny pt. „Rodzino - nie daj siê zniszczyæ"
i wyg³osi³ homiliê podczas Mszy Œwiêtej o godz.18:00. Byliœmy zachwyceni Jego
œpiewem, treœciami, jakie nam przekazywa³ wielbi¹c Pana Boga, Matkê Najœwiêtsz¹,
œpiewaj¹c o OjczyŸnie. £zy pop³ynê³y po policzkach niejednemu z nas...
Kiedyœ w domach œpiewano Godzinki, przy zmar³ym - pieœni pogrzebowe,
przy przydro¿nych Krzy¿ach - pieœni majowe, a podczas wigilii - kolêdy... Wróæmy
do tej piêknej polskiej tradycji.
Œpiewajmy na chwa³ê Pana!
Marianna Jankowska
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *
Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dziœ druga niedziela Adwentu. Niech ten œwiêty czas mobilizuje ka¿dego do duchowej
odnowy i zacieœniania wiêzi z Bogiem. Przygotowujemy siê bowiem na spotkanie z Panem,
który przyjmuje na siebie nasze cz³owieczeñstwo po to, aby je przemieniæ, uœwiêciæ.
Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zag³uszy³y nachalne, g³oœne reklamy
i przedœwi¹teczna bieganina miêdzy rega³ami w marketach.
2. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), m³odzie¿ i doros³ych zachêcam do licznego
00
udzia³u w Roratach, odprawianych w naszym koœciele codziennie o godz. 7
3. We wtorek, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy œw. Miko³aja, biskupa Miry Licyjskiej,
który ¿y³ na prze³omie III i IV wieku. S³awê i czeœæ w Koœciele zyska³ sobie dziêki
wyj¹tkowej dobroci i m¹droœci.
4. W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny. Pochylamy siê nad tajemnic¹ wiary, która mówi nam, ¿e Pan Bóg, wybieraj¹c
Maryjê na Matkê swego Syna, zachowa³ J¹ od grzechu pierworodnego. Koœció³ tak¿e uczy,
¿e Matka Bo¿a nie pope³ni³a ¿adnego grzechu uczynkowego. Prawda ta siêga Ÿróde³
chrzeœcijañstwa, pochodzi z czasów apostolskich. Ale w³aœciw¹ rangê uroczystoœæ ta
otrzyma³a dopiero, gdy dogmat o Niepokalanym Poczêciu Maryi og³osi³ papie¿ Pius IX
w 1854 roku. Proœmy nasz¹ Najlepsz¹ Matkê o wstawiennictwo u Syna we wszelkich
potrzebach, zw³aszcza o wytrwa³oœæ do walki z ka¿dym grzechem. W tym dniu w naszym
30
koœciele Godzinki o Niepokalanym Poczêciu ju¿ o godz. 6 oraz œwi¹teczne Msze Œwiête
00
00
o godz. 7 i 18 .
5. Wa¿nym etapem naszego przygotowania do œwi¹t Narodzenia Pana bêd¹ rekolekcje
adwentowe – 11, 12, 13 i 14 grudnia (niedziela, poniedzia³ek, wtorek i œroda).
Rekolekcje bêdzie prowadzi³ ks. dr Zbigniew Skuza – Wicerektor Wy¿szego Seminarium
Duchownego w £om¿y. Zapraszamy!
Wasz Proboszcz
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