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„Oto Ja,
s³u¿ebnica Pañska...”
B³ogos³awieni, którzy uwierzyli…
Maryja uwierzy³a Bogu, i przyzwoli³a na to, aby wype³ni³ siê Bo¿y plan
wcielenia Syna Bo¿ego. Nie spowodowa³a wcielenia tylko podda³a siê
Bo¿emu dzia³aniu. Podobnie i my nie mo¿emy odkupiæ samych siebie ani
te¿ spowodowaæ drugiego przyjœcia Jezusa. Mo¿emy jednak powiedzieæ
Panu „tak”, jak to uczyni³a Maryja. Mo¿emy g³osiæ Jego chwa³ê w naszych
sercach i naszymi ustami. Mo¿emy poddawaæ siê temu wszystkiemu,
co pragnie czyniæ Duch Œwiêty w naszym ¿yciu. Mo¿emy modliæ siê:
„PrzyjdŸ Panie Jezu!”
Na wszystkich obrazach i ikonach Najœwiêtszej Maryi Panny;
we wszystkich poœwiêconych Jej koœcio³ach, figurach i sanktuariach;
we wszystkich mówi¹cych o Niej ksi¹¿kach i pieœniach rzuca siê w oczy
jedno: Maryja wnosi radoœæ wszêdzie, gdzie siê pojawia. Dzieje siê tak
dlatego, ¿e Ona jest ¿ywym œwiadectwem Bo¿ej mi³oœci, Bo¿ej chwa³y,
Bo¿ego odkupienia cz³owieka. Nieustannie te¿ zaprasza nas, ¿e i my
mo¿emy doœwiadczyæ Jej radoœci, jeœli bêdziemy przedk³adaæ wolê Boga
nad swoj¹ w³asn¹.
Prze¿ywaj¹c kolejny Adwent, módlmy siê tymi s³owami: „Jezu, czasami
bojê siê iœæ za Tob¹. Przera¿a mnie Twoje wezwanie i mam ochotê dalej
¿yæ po swojemu. Widzê, ¿e nie dorastam do Twoich wymagañ. Jednak
pomimo mojej s³abej wiary chcê naœladowaæ Twoj¹ Matkê, Maryjê. Pragnê
iœæ za Jej przyk³adem. PrzyjdŸ, Pnie, i zeœlij swoje
b³ogos³awieñstwo na swój Koœció³, aby ka¿dy z nas
przybli¿y³ siê do Ciebie. Udziel nam swojej ³aski,
abyœmy z radoœci¹ œwiêtowali Twoje narodzenie.
Posy³aj nam swego Ducha, abyœmy umieli
odpowiedzieæ „tak” na ka¿de Twoje wezwanie.
Obyœmy wszyscy potrafili radowaæ siê w Tobie”.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (3,1-6)

By³o to w piêtnastym roku rz¹dów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Pi³at by³
namiestnikiem Judei, Herod tetrarch¹ Galilei, brat jego Filip tetrarch¹ Iturei i kraju
Trachonu, Lizaniasz tetrarch¹ Abileny; za najwy¿szych kap³anów Annasza
i Kajfasza skierowane zosta³o s³owo Bo¿e do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodzi³ wiêc ca³¹ okolicê nad Jordanem i g³osi³ chrzest nawrócenia
dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w ksiêdze mów proroka Izajasza:
G³os wo³aj¹cego na pustyni: Przygotujcie drogê Panu, prostujcie œcie¿ki dla Niego!
Ka¿da dolina niech bêdzie wype³niona, ka¿da góra i pagórek zrównane, drogi
krête niech siê stan¹ prostymi, a wyboiste drogami g³adkimi! I wszyscy ludzie ujrz¹
zbawienie Bo¿e.

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

OGÓLNOŒWIATOWA REWOLUCJA
„W piêtnastym roku rz¹dów Tyberiusz Cezara, gdy
Poncjusz Pi³at by³ namiestnikiem Judei, Herod tetrarch¹
Galilei” – tymi s³owami rozpoczyna siê dzisiejsza
Ewangelia, która dok³adnie podaje nam, kto by³ kimœ
wa¿nym w tamtym czasie. Tak bardzo czêsto têsknimy za
wielkim œwiatem. Wydaje siê nam, ¿e w elitach w³adzy
znaleŸlibyœmy spe³nienie i szczêœcie. Nierzadko jesteœmy
przekonani, ¿e tylko od wielkich i s³awnych zale¿y kszta³t
historii. Liczy siê to, co spektakularne i medialnie nag³oœnione. Natomiast to, co sami
robimy na co dzieñ, wydaje siê byæ czymœ bezwartoœciowym, a nawet bez sensu.
A tymczasem, na Pustyni Judzkiej, Pan skierowa³ S³owo do Jana Chrzciciela: S³owo, które
by³o zapowiedzi¹ g³êbokiej ogólnoœwiatowej rewolucji. Nikt wtedy nie s³ysza³ o Janie, synu
Zachariasza, o którym Jezus powie póŸniej: „Nie ma wiêkszego cz³owieka od Jana
Chrzciciela”. To, co naprawdê wa¿ne, rodzi siê ze spotkania cz³owieka ze S³owem Boga.
„Przygotujcie drogê Panu, prostujcie œcie¿ki dla Niego” – to wezwanie do przemiany
naszego myœlenia i wartoœciowania. Ten g³os wo³aj¹cego na pustyni jest zaproszeniem
do spotkania ze S³owem Pana, bo przez codzienne nas³uchiwanie Boga i wspó³pracê
z Nim w naszych zwyczajnych, szarych, czasem monotonnych obowi¹zkach rodzi siê
prawdziwa przemiana œwiata, o której Psalmista napisa³: „Gdy Pan odmieni³ los Syjonu,
wydawa³o siê nam, ¿e œnimy”. To, co na pierwszy rzut oka nie b³yszczy i wydaje siê,
¿e nie ma zbyt wielkiej wartoœci, ma ogromny sens w realizacji Bo¿ych planów.
(Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

21 lat "Radia Maryja”

* * * * *

"Radio Maryja”
ma ju¿ 21 lat!
To ju¿ "doros³e" dzie³o,
a wydaje siê, ¿e tak niedawno
nadawaæ zaczê³o.
Powsta³y ko³a
i rodzina "Radia Maryja",
uczelnia wy¿sza w Toruniu,
ciekawa prasa i strona w Internecie.
To ukochane przez Polaków "dzieciê"!
I jeszcze geotermia
i "Telewizja Trwam",
koœció³ w budowie...

Co nam dobrego to Radio powie?
Codziennie siê z nim modlimy
g³osz¹c katolick¹ wiarê w Boga Wszechmog¹cego.
Radio g³osi dobro i prawdê,
tak potrzebne do ¿ycia godziwego.
Kszta³tuje nasz patriotyzm,
historiê Polski przypomina,
prawa do ¿ycia dla poczêtych dzieci i starszych
siê dopomina.
Ró¿añcem Maryjnym, Godzinkami i Apelem
Jasnogóskim
od rana do wieczora wzmacnia nasze dusze,
si³y i odwagi dodaje,
"Sol¹ ziemi" dla Polski i œwiata siê staje!

Marianna Jankowska (3.12.2012)
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm...
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii Œwiêtej oraz
bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana Jezusa, byæ blisko Niego i poznaæ prawdy
wiary.

I Komunia Œwiêta
Stworzenie œwiata
Kiedyœ, bardzo dawno temu nie by³o na ziemi ludzi, ani zwierz¹t, ani
roœlin. a jeszcze dawniej nie by³o nawet ziemi, s³oñca, ksiê¿yca i gwiazd.
Istnia³ tylko Bóg, który jest wieczny, to znaczy, ¿e zawsze by³, jest i bêdzie.
I Pan Bóg stworzy³ œwiat: niebo i ziemiê. Powiedzia³ niech siê stanie
i wszystko sta³o siê.
Bóg mo¿e wszystko uczyniæ, poniewa¿ jest wszechmog¹cy. Tylko Bóg
mo¿e stworzyæ, to znaczy uczyniæ coœ z niczego. Pan Bóg stworzy³ œwiat
dla swojej chwa³y i dla dobra stworzeñ.
Kto stworzy³ œwiat? Pan Bóg stworzy³ œwiat: niebo i ziemiê.
Co to znaczy stworzyæ? Stworzyæ, to uczyniæ coœ z Niczego.
Po co Pan Bóg stworzy³ œwiat? Pan Bóg stworzy³ œwiat dla swojej chwa³y i dla dobra
stworzeñ.

Sakrament bierzmowania
Co to jest chrzest œwiêty?
Chrzest œwiêty jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament.
Jest nazywany chrztem ze wzglêdu na obrzêd zanurzenia
w wodzie. Ochrzciæ oznacza „zanurzyæ” w wodzie. Œw. Pawe³
napisa³ w liœcie do Koryntian: „Je¿eli wiêc ktoœ pozostaje
w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minê³o,
a oto [wszystko] sta³o siê nowe” (2 Kor 5,17). Ochrzczony jest
zatem zanurzony w œmierci Chrystusa, z której powstaje przez
zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie”. Chrzest
okreœlany jest tak¿e jako „obmycie odradzaj¹ce i odnawiaj¹ce w Duchu Œwiêtym”.
Ta prawda zapisana jest m.in. w Liœcie do Tytusa: „nie ze wzglêdu na sprawiedliwe
uczynki, jakie spe³niliœmy, lecz z mi³osierdzia swego zbawi³ nas przez obmycie
odradzaj¹ce i odnawiaj¹ce w Duchu Œwiêtym” (Tt 3,5). W Liœcie do Efezjan czytamy:
„Niegdyœ bowiem byliœcie ciemnoœci¹, lecz teraz jesteœcie œwiat³oœci¹ w Panu:
postêpujcie jak dzieci œwiat³oœci!” (Ef 5,8). Zatem chrzest jest „oœwieceniem” cz³owieka,
poniewa¿ ochrzczony staje siê „synem œwiat³oœci”. Dlatego chrzest zobowi¹zuje
i pomaga byæ dobrym cz³owiekiem – dzieckiem Bo¿ym. Chrzest jest wiêc
najwspanialszym darem jaki otrzymujemy od Jezusa za poœrednictwem Koœcio³a.

* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w czwartek, 13 grudnia – œwiêta £ucja, dziewica i mêczennica, która odda³a ¿ycie w
obronie wiary oko³o 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemnia³ych
(wspomnienie obowi¹zkowe);
• w pi¹tek, 14 grudnia – œwiêty Jan od Krzy¿a, karmelita, ¿yj¹cy w latach 1542-1591,
jeden z najwiêkszych mistyków i teologów duchowoœci, za co wyró¿niono go tytu³em
doktora Koœcio³a (wspomnienie obowi¹zkowe).

* * * * *
"Czuwajcie wiêc, bo nie znacie dnia ani godziny"

(Mt 25,13)
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800;
Inne nabo¿eñstwa:

w dni powszednie: 700 , 1800

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. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci)
co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 1800. Opiekun Ks. Piotr O.
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
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego
Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców
i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dziœ druga niedziela Adwentu. Niech ten œwiêty czas mobilizuje ka¿dego do duchowej odnowy
i zacieœniania wiêzi z Bogiem. Przygotowujemy siê na spotkanie z Panem, który przyjmuje
na siebie nasze cz³owieczeñstwo po to, aby je przemieniæ, uœwiêciæ. Nie pozwólmy, aby religijny
charakter Adwentu zag³uszy³y nachalne reklamy i przedœwi¹teczna bieganina miêdzy rega³ami
w marketach.
2. Wœród adwentowych umartwieñ i wyrzeczeñ niech znajdzie siê tak¿e miejsce na walkê
z na³ogami i s³aboœciami, zw³aszcza z alkoholizmem. Mo¿e warto w³aœnie w tym czasie w³¹czyæ
siê w wielk¹ krucjatê walki o trzeŸwoœæ naszego narodu. Ten adwentowy wysi³ek piêknie
wpisuje siê w zadania, jakie stawia przed nami trwaj¹cy Rok Wiary i tegoroczny program
duszpasterski. Tylko w pe³ni trzeŸwym umys³em jesteœmy zdolni œwiadczyæ o naszej wierze
i œwiadomie wo³aæ: PrzyjdŸ, Panie Jezu! Czy na co dzieñ pamiêtamy te¿ o zachêcie Ewangelisty
£ukasza: „Szczêœliwi owi s³udzy, których pan zastanie czuwaj¹cych, gdy nadejdzie…”?
3. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), m³odzie¿ i doros³ych zachêcam do licznego
udzia³u w roratach, odprawianych w naszym koœciele o godz. 7.00.
4. W tych dniach grudnia pamiêci¹ siêgamy do bolesnych doœwiadczeñ z naszej najnowszej
historii (16 grudnia 1970 roku dokonano masakry robotników na Wybrze¿u, 13 grudnia 1981
roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego¿ roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek”
na Œl¹sku). B³ogos³awiony Jan Pawe³ II ci¹gle przypomina³: „[…] ogromna jest cena, jak¹
zap³aci³ naród polski za niepodleg³oœæ, za prawo do istnienia jako pañstwo. Przechowujmy
w sercach tê œwiadomoœæ i niech ona stanie siê zachêt¹ do g³êbokiej refleksji o Polsce, nad tym,
jak¹ by³a, jak¹ jest i jak¹ powinna byæ”.
5. W przysz³¹ niedzielê rozpoczn¹ siê w naszej parafii rekolekcje adwentowe – zorganizujmy
sobie tak czas, aby nikogo z nas nie zabrak³o na rekolekcjach (niedziela, poniedzia³ek, wtorek
i œroda – 16,17,18 i 19 grudnia). Rekolekcje przeprowadzi ks. dr Jaros³aw Kotowski – rektor
WSD w £om¿y. Niech dobre prze¿ycie tego szczególnego czasu dobrze przygotuje nasze serca
na w³aœciwe prze¿ycie radosnych Œwi¹t Narodzenia Pana Jezusa.
Wasz proboszcz
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