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ZE SŁOWA BOŻEGO NA II NIEDZIELĘ ADWENTU
(Iz 40, 1-5. 9-11), (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14), (2 P 3, 8-14), (Mk 1, 1-8)

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, Jemu
prostujcie ścieżki. 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/ swe 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. (Mk 1, 1-8)

KOMENTARZ

Dzisiejsza ewangelia na szlaku podążań w kierunku świąt Bożego Narodzenia zatrzymuje nas na pustynnym
przystanku, przy którym czeka Jan
Chrzciciel – prorok łączący Stary i
nowy Testament. Ludzie uważają Go
za Mesjasza, ale On nie tai, że Nim nie
jest i nie karmi swojej próżności błędnym mniemaniem ludzi. Doskonale
wie, skąd płynie dla Niego zbawienie,
rozumie, że jest tylko lampą, która płonie i świeci i lęka się, aby ona nie zgasła
za podmuchem pychy. Do Jana Chrzciciela przychodziły rzesze ludzi, ale
tylko niektórzy chcieli Go słuchać.
Może dlatego, że nie mieli odwagi
zmienić czegokolwiek w swoim życiu,
ponieważ przyzwyczaili się do grzesznej codzienności jak do starych rozde-

ptanych pantofli i czuli się w tym dobrze. Jan Chrzciciel przypomina nam,
że każda droga nawrócenia powinna
mieć także wstęp, a więc na pustyni
swoich słabości. Czasem bywa tak, że
droga do Boga może się dokonać tylko
poprzez różne rodzaje pustki. Grzech
to trucizna, która zatruwa naszą zieleń
życia, ale też przypomina, że jesteśmy
słabi i niegodni Boga. Jan Chrzciciel też
o tym wiedział , dlatego się odsunął na
pustynię. Bóg objawił się Mojżeszowi
na pustyni, Naród wybrany poucza i
doświadcza także na pustyni. Na modlitwie może być podobnie. Wydaje
się, że tylko sam siebie słyszysz, nie doznając żadnych wrażeń. Nie dziw się,
gdyż Bóg często tworzy nas na nowo w
milczeniu i pustce.
Ks. Wojciech
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KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu.
PYTANIE: Jak nazywa się Naród, który był doświadczany przez Boga na pustyni?
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

„Głos wołającego na pustyni”
Cały świat jest nasycony wieloma dźwiękami i
odgłosami. Pochodzą one z różnych źródeł, najczęściej ze strony przyrody, albo są owocem działalności człowieka. Czasem z gęstwiny głosów
wyłowić właściwy, przyjemny lub ciekawy, a
także głos pochodzący od Boga. „Wielokrotnie i
na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych
dniach przemówił do nas przez Syna”. Głos Boży
stopniowo się nasilał. Aby ten głos usłyszeć i odróżnić od innych, należy przygotować „odbiorniki”. Trzeba trochę czasu, aby te odbiorniki –
ludzkie serca i umysły dostroiły się do Bożych fal.
Wrażliwe ludzkie serca od początku rozpoznawały go w pięknie przyrody i mądrości świata, nie
było to jednak rozpoznanie pełne i dokładne. Historia Starego Testamentu to ciągle nasilający się
głos Boga, ale także próba zagłuszenia go przez
ludzi. Przypomina to trochę czasy PRL-u, gdy Polacy słuchali Radia Wolna Europa lub innych stacji
niezależnych, szukając prawdziwych informacji, a
„ludowa władza” robiła wszystko, aby te stacje
zagłuszyć. W tym celu budowano specjalne „głuszytiele” W Polsce i w związku Sowieckim. Pierwszy raz ludzie zagłuszyli ten głos już w „ogrodzie
Edenu”, gdy posłuchali oszukańczych obietnic

szatana (por. Rodz. 3, 10-23). Lekceważenie i zagłuszanie głosu miało miejsce nawet wówczas,
gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, rozmawiając z Bogiem a także dość często w późniejszej
historii Izraela, gdy znieważano i zabijano Bożych
wysłańców, którzy byli czymś w rodzaju „przekaźników głosu”. Ostatnim Bożym „Przekaźnikiem” łączącym Stary i Nowy Testament, był Jan
Chrzciciel. Trudno jest odróżnić głos od słowa, toteż Jana uważano za Chrystusa, ale Jan wyznał, że
jest tylko głosem i nie chciał uchodzić za tego, którym nie był. Owszem był tylko głosem wołającym
na pustyni, to znaczy głosem rozlegającym się po
to, aby wprowadzić Pana do waszych serc, lecz jeśli nie naprostujecie drogi dla Niego, to nie przyjdzie On tam, dokąd chce Go wprowadzić. Trzeba
sobie zadać pytanie, czy historia Jana Chrzciciela
nie powtarza się także dziś. Jesteśmy przecież ciągle bombardowani przez „głosy świata”: reklamy
zysku, sukcesu, sprytu, kalkulacji, komfortu,
przyjemności. Rozmaici „głuszytiele” pracują
pełną parą. W tym gąszczu głos Boży z trudem
przebija się do ludzkich serc. Aby nie zgubić się w
tym bełkocie różnych głosów musimy jak Jan odsunąć się na pustynię, czyli oderwać się od codziennej rzeczywistości. Ks. Henryk Krukowski

MYŚL NA TYDZIEŃ
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W środę (13 XII) zapraszamy na Nabontarzem do niedzielnej Ewangelii w
każdą niedzielę o godz. 9.15, 12.15 i
żeństwo Fatimskie, które poprowadzi
19.15.
ks. Jarosław Hinc – proboszcz parafii
pw. św. Izydora w Gowinie, a w latach 9. Trwa sprzedaż świec w ramach akcji
Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie1996-2005 wikariusz naszej parafii. O
ciom.
18.00 Msza Święta, a po niej różaniec z
10. Zapraszamy do włączenia się w akcję
rozważaniami. Od 8.30 do 17.30 adora„Tutka charytatywna”. Polega ona na
cja Najświętszego Sakramentu w kawypełnieniu przez osoby chętne toreb
plicy MBF.
żywnością (do 10 kg), by pomóc potrze2. Wszystkich parafian, a szczególnie
bującym godnie przeżyć Święta. Torby
dzieci, zapraszamy na roraty – od poniemożna pobierać przy świecach. Torby z
działku do soboty o godz. 6:30.
żywnością będą zbierane do 17 XII.
3. Przypominamy, że do końca stycznia 11. Zachęcamy do zakupu ręcznie robionych kart bożonarodzeniowych. Uzynie będzie w dni powszednie Mszy Św.
skane fundusze ze sprzedaży zasilą Cao godz. 19:00.
ritas w wigilijnym dziele pomocy na4. W przyszłą niedzielę rozpoczynają się
szym parafianom.
rekolekcje parafialne, które poprowa12. Po Mszy świętej będziemy zbierali
dzi o. Paweł Sawiak wraz ze wspólnotą
ofiary do puszek na pomoc Kościołowi
„Mocni w Duchu” z Łodzi. Rekolekcje
na Wschodzie. Celem zbiórki jest dubędą trwały do wtorku. Więcej inforchowe i materialne wsparcie Kościoła kamacji na plakatach i stronie internetotolickiego w krajach Europy Wschodniej,
wej.
Rosji i Azji Środkowej.
5. Zapraszamy na kolejną konferencję z
cyklu o moralności chrześcijańskiej we 13. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę,
które zostaną przeznaczone na cele inwtorek (12 XII) o godz. 19.30 w sali pawestycyjne.
rafialnej. Temat spotkania: „Nadzieja
kotwicą Kościoła”. Konferencję popro- 14. Po Mszy świętej do nabycia prasa katowadzi ks. Andrzej.
licka: Gość Niedzielny i Niedziela, biuletyn
6. W najbliższy czwartek (14 XII) o godz.
parafialny Ave Maria.
18.00 Msza święta zbiorowa za zmar15. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego,
łych. Intencje można składać w zakrybudowniczych i dobrodziejów naszego
stii lub biurze parafialnym.
kościoła oraz zmarłych z naszych rodzin
7. Wszystkich chętnych zapraszamy na
polećmy teraz Bożemu miłosierdziu:
spotkania grupy Lectio Divina św. Jówieczny odpoczynek racz im dać Panie.
zefa w czwartki o godz. 19.30 w salce
młodzieżowej – wejście od strony biura
parafialnego.
8. Zachęcamy do oglądania filmu z kome-
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INTENCJE MSZALNE
6.30
8.00
18.00

6.30
8.00
18.00
6.30
8.00
18.00

6.30
8.00
18.00
6.30
8.00
18.00

6.30
8.00
18.00
6.30
8.00
9.30
11.00
12.30
14.00
18.00
19.30
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PONIEDZIAŁEK, 11 GRUDNIA 2017 R.
† Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska)
1) † Krzysztof, Ryszard, rodzice: Ludwik, Józefa (k), dziadkowie z obojga stron
2) Dziękczynna w 90. rocznicę urodzin Waleriana (m) z prośbą o Boże błogosławieństwo na
dalsze lata życia
1) † Brat Janusz w 1. rocznicę śmierci, rodzice: Marianna (k) i Alojzy oraz zmarli z rodziny z
obojga stron
2) † Marian w 23. rocznicę śmierci oraz rodzice i rodzeństwo
WTOREK, 12 GRUDNIA 2017 R.
1) † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska)
2) † Janusz Lewandowski w miesiąc po śmierci
† Loretto Grono
1) † Anna Leśniewska w dniu urodzin
2) † Maria i Paweł
ŚRODA, 13 GRUDNIA 2017 R. – DZIEŃ FATIMSKI
† Regina Ochylska
1) † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska)
2) O szczęśliwą operację córki Hanny i wnuczki Jesiki oraz o Boże błogosławieństwo dla całej
rodziny
1) † Mieczysław, Adolfina Kabat oraz Henryka (k) i Ludwik Nowakowscy
2) † Łucja i Wiktor Kowalscy
3) O obfite łaski na duszy i ciele dla Faustyny
CZWARTEK, 14 GRUDNIA 2017 R.
† Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska)
1) † Joanna Kowalska oraz zmarli z rodziny
2) † Leon w 29. rocznicę śmierci
† Msza święta zbiorowa za zmarłych
PIĄTEK, 15 GRUDNIA 2017 R.
1) † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska)
2) † Marek Przygoda
† Jadwiga, Kazimierz, Wincentyna (k), Zofia
1) † Bronisław Kozieja w 3. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron
2) † Rodzice: Piotr, Maria, Władysław i Maria
SOBOTA, 16 GRUDNIA 2017 R.
1) † Zmarli z rodziny Wysokińskich, Izdebskich, Charczyńskich, Maciejowskich
2) † Antoni Kwiatkowski w miesiąc po śmierci
† Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska)
† Brygida Kozłowska
III NIEDZIELA ADWENTU, 17 GRUDNIA 2017 R.
† Roman w 10. rocznicę śmierci oraz rodzice, brat i ks. Franciszek
1) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy narodu polskiego i całego świata
2) † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska)
† Bolesława (k), Alfons oraz zmarli z rodziny z obojga stron
† Marianna i Stanisław
Za parafię
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Wiktorii w 88
rocznicę urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
† Kazimierz i Regina Jagodzińscy w rocznicę śmierci
† Maria i Witold Krzemińscy

