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Nasza œwiêta wiara
nie jest niczym innym,
jak ewangeli¹ mi³oœci,
która objawia nam mi³oœæ Boga
do ludzi i domaga siê w zamian
mi³oœci cz³owieka do Boga...
Matka Teresa z Kalkuty

* * * * * * * * * * * *
Dla wielu ludzi obchody œwi¹t Bo¿ego Narodzenia kojarz¹ siê z ckliwymi
obrazkami Dzieci¹tka le¿¹cego w ¿³obie w otoczeniu pasterzy, anio³ów
i mêdrców. Tak¿e z rodzinnymi spotkaniami, uroczyst¹ pasterk¹, prezentami.
Z koœcio³ów i domów, z radia i telewizji p³yn¹ dŸwiêki znajomych kolêd. Miasta
i wioski p³on¹ w migotliwym blasku lampek zdobi¹cych choinki.
Te aspekty Bo¿ego Narodzenia s¹ z pewnoœci¹ piêkne i cenne. Ale
pragnieniem Boga jest, abyœmy w tym czasie doœwiadczyli czegoœ wiêcej.
Okres Adwentu przygotowuje nas na przyjêcie ³ask, którymi Bóg chce nas
obdarowaæ. Jeœli otworzymy przed Nim swoje serca, przychodz¹cy na ziemiê
Bóg zmieni nasze dotychczasowe ¿ycie, przeprowadzi nas z ciemnoœci
grzechu do œwiat³a ³aski, do ¿ycia w pokoju i radoœci.
Podczas tegorocznego Adwentu dobra nowina o Wcieleniu mo¿e nas
przemieniæ tak g³êboko jak przemieni³a pierwszych uczniów Jezusa. Wa¿ne
jest, abyœmy ka¿dego dnia szukali Boga na modlitwie i rozwa¿ali Jego s³owo
zawarte w Piœmie Œwiêtym. On pragnie byæ nasz¹ nadziej¹ i radoœci¹ nie tylko w czasie œwi¹t, ale ka¿dego dnia roku. Jego
wcielenie by³o czymœ wiêcej ni¿ tylko wydarzeniem
historycznym. By³o ono – i pozostaje – ¿yciodajn¹
rzeczywistoœci¹.
Przygotowuj¹c siê do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
zbli¿my siê do Jezusa i otwórzmy siê na przyjêcie
najwiêkszego daru, jaki dla nas przygotowa³. Jest nim
Jego ¿ycie i mi³oœæ, które chce wlaæ w nasze serca!
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Jana (1,6-8.19-28)

„Pojawi³ siê cz³owiek pos³any przez Boga - Jan mu by³o na imiê. Przyszed³ on
na œwiadectwo, aby zaœwiadczyæ o œwiat³oœci, by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie by³ on œwiat³oœci¹, lecz /pos³anym/, aby zaœwiadczyæ o œwiat³oœci. Takie jest
œwiadectwo Jana. Gdy ¯ydzi wys³ali do niego z Jerozolimy kap³anów i lewitów
z zapytaniem: Kto ty jesteœ?, on wyzna³, a nie zaprzeczy³, oœwiadczaj¹c:
Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Có¿ zatem? Czy jesteœ Eliaszem? Odrzek³:
Nie jestem. Czy ty jesteœ prorokiem? Odpar³: Nie! Powiedzieli mu wiêc: Kim jesteœ,
abyœmy mogli daæ odpowiedŸ tym, którzy nas wys³ali? Co mówisz sam o sobie?
Odpowiedzia³: Jam g³os wo³aj¹cego na pustyni: Prostujcie drogê Pañsk¹, jak
powiedzia³ prorok Izajasz. A wys³annicy byli spoœród faryzeuszów. I zadawali mu
pytania, mówi¹c do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteœ ani Mesjaszem,
ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedzia³: Ja chrzczê wod¹. Poœród
was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem
godzien odwi¹zaæ rzemyka u Jego sanda³a. Dzia³o siê to w Betanii, po drugiej
stronie Jordanu, gdzie Jan udziela³ chrztu.”

* * * * * * * * * * * *
OCZEKIWANIE NA MI£OŒÆ
Trzecia Niedziela Adwentu jest wyj¹tkowa. Pojawia siê ró¿owy
kolor szat liturgicznych, wiele razy powtarzamy s³owo RADOŒÆ!
Pierwszym motywem tej radoœci jest fakt zbli¿ania siê chwili
spotkania przychodz¹cego Pana. On jest dla nas Ÿród³em
prawdziwej radoœci. Prorok Izajasz mówi dzisiaj: Pokrzep rêce
os³ab³e, wzmocnij kolana omdla³e! Odwagi! Nie bój siê!
(por. Iz 35,3-4). Kiedy cierpisz, kiedy brak Ci pieniêdzy, kiedy
nie radzisz sobie z innymi lub samym sob¹, kiedy tracisz radoœæ
i pokój ducha, wiedz, ¿e Pan przychodzi, by pustyniê zmieniæ
w kwitn¹cy ogród. Nawet, jeœli twe serce jest jak spieczony step,
mo¿e w nim rozkwitn¹æ bia³a lilia.
Pan przez swoje s³ugi w sakramencie pokuty i pojednania chce dzisiaj rozlewaæ radoœæ
w naszych sercach. Zechciejmy skorzystaæ z tego! Bo¿a radoœæ czêsto rodzi siê w trudzie,
w zmaganiach o czyste sumienie, o dobro wyœwiadczone bliŸniemu, wymaga od nas wiele
cierpliwoœci, ale jest prawdziwa! Dajmy S³owu Pana otworzyæ nasze uszy, oczy i serce.
Zechciejmy zobaczyæ Go w Koœciele, sakramentach, drugim cz³owieku… Mamy tyle
powodów do radoœci mimo wszystko! Z³y chce zasiaæ w naszych sercach zw¹tpienie, chce
zaniepokoiæ, chce skupiæ nasz¹ uwagê na prezentach, sprz¹taniu, zewnêtrznych
przygotowaniach do Œwi¹t. By mieæ prawdziw¹ radoœæ trzeba nam us³yszeæ s³owa
Ewangelii, która jest Radosn¹ Nowin¹. I nie w¹tpiæ, ¿e oczekujemy na narodziny MI£OŒCI,
a Ona zawsze daje prawdziw¹ RADOŒÆ!
Przedruk za „Dzieñ Pañski”

* * * * * * * * * * * *
Daj Jezusowi nie tylko twoje rêce, by móg³ nimi s³u¿yæ, ale tak¿e
twoje serce, aby móg³ przez nie kochaæ. Módl siê, ufaj¹c w pe³n¹ mi³oœci
troskê Boga o ciebie. Pozwól, by pos³ugiwa³ siê tob¹ bez pytania ciê
wczeœniej o zdanie. Pozwól, by Jezus nape³ni³ ciê radoœci¹, abyœ móg³
nauczaæ bez s³ów.
Matka Teresa z Kalkuty
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Program Rekolekcji Adwentowych
Niedziela – 11. grudnia
00
Msze œw. o godz.:
7
(z nauk¹ ogóln¹)
00
9
(dla m³odzie¿y)
00
11
(z nauk¹ ogóln¹)
00
13
(dla dzieci)
00
15
( dla kandydatów do bierzmowania)
00
18
(z nauk¹ ogóln¹)
Poniedzia³ek – 12. grudnia
00
Msze œw. o godz.:
7
(z nauk¹ ogóln¹)
00
9
(z nauk¹ ogóln¹)
30
11
(z nauk¹ ogóln¹)
00
16
(dla dzieci)
30
17
(dla m³odzie¿y)
00
19
(z nauk¹ ogóln¹)
Wtorek – 13. grudnia
00
Msze œw. o godz.:
7
(z nauk¹ ogóln¹)
00
9
(z nauk¹ ogóln¹)
30
11
(dla chorych )
00
16
(dla dzieci)
30
17
(dla m³odzie¿y)
00
19
(z nauk¹ ogóln¹)
Œroda – 14. grudnia
00
Msze œw. o godz.:
7
(z nauk¹ ogóln¹)
00
9
(z nauk¹ ogóln¹)
30
11
(z nauk¹ ogóln¹)
00
16
(dla dzieci)
30
17
(dla m³odzie¿y)
00
19
(z nauk¹ ogóln¹)
SpowiedŸ w poniedzia³ek, wtorek i œrodê podczas nabo¿eñstw.
Rekolekcje prowadzi ks. dr Zbigniew Skuza – Biblista - Wicerektor Wy¿szego
Seminarium Duchownego w £om¿y. Zapraszamy !

* * * * * * * * * * * *
"20 lat Radia Maryja”
8 grudnia minê³o 20 lat od powstania katolickiej rozg³oœni radiowej "Radio Maryja".
Wiêkszoœæ z nas zna to Radio, s³ucha je chêtnie, z zami³owaniem, i z wdziêcznoœci¹ dla jego twórców.
Czêœæ z nas zna to Radio i dzie³a przy nim powsta³e tylko z opinii jego przeciwników, a nie
z w³asnego doœwiadczenia. Krytycy Radia s¹ wszêdzie nag³aœniani: w telewizji publicznej, internecie, prasie.
Jeszcze nigdy nie s³ysza³am ¿adnej pochwa³y Radia Maryja w tych œrodkach masowego przekazu. Myœlê,
¿e najlepszym sposobem poznania tego Radia jest jego s³uchanie.
S³ucham Radia Maryja od pocz¹tku jego powstania - s³ucham z uwag¹ ró¿nych audycji i wspólnie modlê
siê. Poszerzam w ten sposób moj¹ wiedzê religijn¹, rozwijam i wzmacniam swoj¹ wiarê.
Cieszê siê, ¿e czêsto w „Radio Maryja” bywa³ ze swoim pasterskim s³owem nasz Ksi¹dz Biskup Stanis³aw
Stefanek, a Ksi¹dz Biskup Tadeusz Bronakowski bra³ udzia³ w uroczystoœciach obchodów 20-lecia Radia
Maryja w Toruniu w dniu 3 grudnia br.
Chwalmy wspólnie Pana Boga i wspierajmy siê w dziele Ewangelizacji, czyli g³oszenia Dobrej Nowiny,
tak¿e przez katolickie media.
Marianna Jankowska (£om¿a, 5.12.2011)
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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. Niedziela dzisiejsza nosi nazwê Gaudete – „Radujcie siê!”. Nazwa ma swoje
Ÿród³o w Biblii, w znanym nam tekœcie œwiêtego Paw³a do Filipian (Flp 4,4-5):
„Radujcie siê zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie siê! Pan jest
blisko”. Dlatego te¿ w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawi³y siê szaty
ró¿owe. Ta zmiana koloru przyjê³a siê od zwyczaju b³ogos³awienia przez
papie¿y w Rzymie i rozdawania ró¿ w tê w³aœnie niedzielê.
2. Rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Czy bêd¹ one owocne, to zale¿y
w du¿ej mierze od nas, od otwarcia naszego serca, naszej modlitwy i naszego
zas³uchania w Bo¿e S³owo. Postarajmy siê uczyniæ wszystko, by znaleŸæ czas
na rekolekcje i by by³ to naprawdê œwiêty czas. SpowiedŸ rekolekcyjna
w poniedzia³ek, wtorek i œrodê podczas wszystkich Mszy œwiêtych.
ZAPRASZAMY !!!
3. Prosimy o pomoc w dotarciu do koœcio³a ludziom chorym i starszym na Mszê
œwiêt¹ przewidzian¹ specjalnie dla nich we wtorek o godz. 1130, natomiast tych,
którzy nie mog¹ przybyæ na rekolekcje prosimy o zg³oszenie w zakrystii lub
kancelarii parafialnej. Odwiedzimy te osoby w ich domach z sakramentaln¹
pos³ug¹ - w czwartek – 15. grudnia w godzinach od 1300 do 1730
4. Na trzeci tydzieñ Adwentu wyznaczono kwartalne dni modlitw
o chrzeœcijañskie ¿ycie rodzin. Pamiêtajmy o tej intencji.
Niech Wam wszystkim Pan Bóg B³ogos³awi!
Wasz Proboszcz
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