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II NIEDZIELA ADWENTU
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 3,1-6)
„Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy
Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą
Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu,
Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane
zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę
nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane
w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę
Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i
pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
Każdy dźwięk niespodziewany jest
znakiem, który człowieka niepokoi.
Nawet cień osoby padający na ziemię
budzi obawy widzącego. Są miejsca, w
których jesteśmy przygotowani na różne
dźwięki i głosy, np. las. Jeśli potrafimy je
zidentyfikować, stajemy się spokojni. W
przeciwnym razie nosimy w sobie
niepokój.
Bóg skierował słowo do Jana, który
obchodził okolice nad Jordanem i wzywał
do nawrócenia. Były to miejsca, gdzie nie
gromadziły się tłumy. Mimo to słowo
Jana i jego życie popchnęły wielu do

innego życia i myślenia. Wielu uwierzyło
w to słowo, a Jan głosił chrzest
nawrócenia na odpuszczenie grzechów i
powtarzał
proroctwo
Izajasza:
„Przygotujcie drogę Pana!”.
Panie Jezu Chryste, który otworzyłeś
nam bramy nieba i wskazałeś drogę do
domu Ojca, spraw, abyśmy z wiarą,
nadzieją i miłością wychodzili na
spotkanie z Twoim słowem w tajemnicy
naszego zbawienia i uświęcenia.
Dopomóż nam, aby nie zniechęcały nas
trudności”.

„Eucharystia, jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i
jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc. (…) Świadectwo życia
ludzi wierzących powinno być coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku
każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej,
celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej i zastanowić się nad samym aktem
wiary.
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PONIEDZIAŁEK – 10.12.2012
7.00 - Za ++ rodziców Jakuba i Marię, ++ siostrę Wiesławę i brata Edwarda oraz ++ z rodzin Tokarz
i Laskorz.
18.00 - Za + ojca Konrada, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny Smolarek i d. w cz.
- Za + męża Wojciecha Szczecińskiego w 12 rocz. śm., + Leokadię w dniu im., ++ z rodziny
Gugała i Szczeciński i d. w cz .
WTOREK – 11.12.2012
7.00 - Do B. Op., MB Fat. i św. o. Pio z ok. ur. Barbary i za + matkę Łucję oraz o błog. Boże w rodz.
- Za + Jana Waloszek w 30 dniu po śm.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 50 rocz. ur. Norberta oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Ryszarda z ok. 60 rocz. ur.
- Za ++ dziadków Wojciecha i Franciszkę, Stanisława i Ewę oraz ++ z pokrew.
ŚRODA – 12.12.2012
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + Marię Skrzyniarz w 7 rocz. śm., ++ teściów i ++ dziadków z obu stron.
- Za + mamę, teściową i babcię Klarę w 3 rocz. śm. oraz za + ojca Franciszka.
CZWARTEK – 13.12.2012 – wsp. św. Łucji, dziewicy i męczennicy – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Za czcicieli MB Fatimskiej.
9.00 - Msza św. w int. chorych.
- Za + Amalię Gruszka, + męża Alfreda, syna Jana, ++ zięciów Józefa, Augusta i Emanuela i ++
z rodziny Gruszka, Warzecha i Ślisz.
18.00 - Za + Gertrudę i Różę, + Mariana i ++ z rodziny i pokrew.
- Za + Agnieszkę Poloczek, męża Pawła oraz ++ z rodziny.
- Za + Mariana Kisiel w 1 rocz. śm.
- Za + Stanisławę Więckowską w 1 rocz. śm.
- Za + Cecylię Kopacz w 30 dniu po śm.
PIĄTEK – 14.12.2012 – wsp. św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o Boże błog. dla Teresy i Wiesława oraz o dary Ducha
Świętego dla ich dzieci.
18.00 - Za ++ rodziców Antoninę i Franciszka Gryglów w rocz. śm., + brata Stanisława, ++ Irenę i
Aleksandra i ++ z rodziny.
- Za + ojca, teścia, dziadka i pradziadka Władysława w 15 rocz. śm. i ++ jego rodziców, teściów
i ++ z rodziny.
SOBOTA – 15.12.2012
7.00 - Do B. Op. z prośbą o światło Ducha Świętego dla kleryka Esomba z Kamerunu.
18.00 - Za ++ żonę Katarzynę, rodziców i brata Józefa oraz o błog. Boże i zdrowie dla Franciszka.
- Za + męża Mariana Hamal w 24 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, ciotkę Katarzynę, siostrę
Anielę, braci Franciszka i Mariana i ++ z rodziny z obu stron.
III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE – 16.12.2012
7.00 - Za ++ rodziców, dziadków, ++ z pokrew. i d. w c.
8.30 - Za + żonę Danutę w 1 rocz. śm.
10.00 - Za ++ rodziców Stefanię i Jana Domeredzkich, Elżbietę i Józefa Bryś, braci Krzysztofa i
Henryka, szwagierkę Elżbietę, ciocię Zofię i ++ z pokrew. z obu stron.
- Za + Stanisława Szczepaniak w 6 rocz. śm.
11.15 - Za + Danutę Strzałkowską w 1 rocz. śm., + Piotra Strzałkowskiego w 13 rocz. śm., ++ z
rodziny i d. w cz.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. córki Beaty z ok. 25 rocz. ur.
15.00 - Za ++ rodziców Adelajdę i Rainholda Habura, + teścia Karola Piechaczek, ++ dziadków i ++ z
pokrewieństwa.
16.00 - Nabożeństwo adwentowe.
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♦ II NIEDZIELA

ADWENTU jest Dniem Modlitwy za Kościół Katolicki na
Wschodzie, który prześladowany i niszczony w czasach sowieckich, przeżywa dziś
duchowe odrodzenie i potrzebuje naszego duchowego i materialnego wsparcia.
O godz. 16.00 nabożeństwo adwentowe, serdecznie zapraszamy.

♦ Zapraszamy na Roraty: o godz. 7.00 i o godz. 18.00 dla dzieci młodzieży i dorosłych.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek po Roratach będzie spotkanie dla kandydatów na ministrantów

(z kl. II, III i IV). Prosimy rodziców o słowa zachęty.
♦ W środę o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania

połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu i okazją do spowiedzi św.
♦ W czwartek (13 grudnia) przeżywamy w naszej parafii Dzień Fatimski.

Wraz z Maryją chcemy trwać na modlitwie prosząc Boga o dar miłości i
przebaczenia. Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 18.00.
♦ W piątek o godz. 19.00 w parafii Piotrówka odbędzie się adwentowe spotkanie

dla młodzieży dekanatu strzeleckiego.
Zachęcamy młodzież z naszej parafii do udziału.
♦ W piątek o godz. 19.30 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
♦ W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
♦ W sobotę od godz. 8.00 przedświąteczne sprzątanie kościoła i pomieszczeń

przyległych. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich pań o życzliwą pomoc.
♦ W sobotę o godz. 16.30 spotkanie formacyjne dla uczniów klas I i II
gimnazjalnych połączone z okazją do spowiedzi św.
♦ Ośrodek Opieki Społecznej, Parafialny Zespół Caritas i duszpasterze parafii
zapraszają na Wigilię dla osób samotnych i wiekowych, która odbędzie się
19 grudnia o godz. 16.00 w stołówce Ośrodka Opieli Społecznej przy ul. Kard.
Wyszyńskiego10. Zaproszenia są do odebrania w kancelarii parafialnej.
♦ Zespół Caritas zaprasza do kącika sprzedaży w domu katechetycznym. Do nabycia
są: ozdoby i kartki świąteczne, świece wigilijne oraz opłatki.
♦ Spowiedź św. w tym tygodniu: rano od 6.30 do 7.30 i wieczorem od 17.30 do 18.30.
Prosimy bardzo, aby nie odkładać spowiedzi św. na ostatnie dni przed świętami.
♦ Parafialny zespół Caritas organizuje w pawilonie handlowym Biedronka przy
ul. Gogolińskiej zbiórkę żywności na świąteczną pomoc dla najbardziej
potrzebujących pomocy. Zbiórka będzie prowadzona od dnia dzisiejszego przez cały
najbliższy tydzień. Prosimy parafian, aby dokonując zakupów w tym pawilonie
pamiętali o potrzebujących pomocy. Zakupione dary można będzie składać do
specjalnie przygotowanego kosza.
♦ Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
♦ Życzymy błogosławieństwa Bożego na święty czas adwentowego czuwania.
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie
ścieżki dla Niego”
Czasami odnosi się wrażenie, że we współczesnym świecie głos Kościoła, to
właśnie „głos wołającego na pustkowiu”, głos, którego nikt nie słucha, głos a raczej
krzyk rozpaczy i ostrzeżenia, który przez wielu jest lekceważony. Kościół stale i
ustawicznie przypomina i nawołuje: „przygotujcie drogi dla Pana, prostujcie ścieżki
waszego życia, czyńcie je przejrzystym i klarownym, uczciwym i pełnym
miłosierdzia”. A my, pochłonięci doczesnymi sprawami i interesami, zanurzeni w
codzienności po uszy, nie mamy nieraz czasu lub sił, aby się w to wołanie Kościoła
wsłuchać, aby go z refleksją przyjąć i przemyśleć. Albo jeszcze częściej, słysząc i
rozumiejąc to nawoływanie, odrzucamy je jako niemodne, przestarzałe,
konserwatywne, średniowieczne, klerykalne czy nieżyciowe.
Takie Janowe nawoływanie: „prostujcie ścieżki waszego życia”, jest zawsze
wymagające, zawsze stwarza sytuację napięcia, konieczność rewizji życia, czasami
niewygodnie uwiera i staje się jak kolec, który wbił się w palec i dokucza swoją
uciążliwą obecnością. Najlepiej więc nie zwracać na to nawoływanie uwagi, najlepiej
przechodzić obok obojętnie, z uśmieszkiem lekceważenia i pobłażania. Tylko, że
problem pozostaje, moje życie nadal czeka na zmianę, na odrodzenie, na nawrócenie.
Nadal mam jednak coś do naprawienia, nadal parę spraw w moim życiu domaga się
wyprostowania. A Pan kiedyś przyjdzie. Nie w słodkim bożonarodzeniowym obrazku,
ale rzeczywiście i z mocą. A moje drogi nie są nadal proste i ścieżki mojego życia nadal
pogmatwane…
Na podstawie: ks. Kazimierz Kubat, Głos wołającego na pustkowiu

UŚMIECH TYGODNIA
Proboszcz pewnej parafii pisze do biskupa z zapytaniem, czy nie zechciałby
poprowadzić w parafii dni skupienia i wyciszenia. Zapoznawszy się z dokumentami
parafialnymi, biskup odpowiada:
– Księże proboszczu, parafia nie potrzebuje wyciszenia lecz trzęsienia ziemi!
*******************

Mały Piotruś z odrazą przygląda się braciszkowi – noworodkowi.
– To on z nieba?
– Tak synku.
– To nic dziwnego, że go stamtąd wyrzucili!
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