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Kalendarz liturgiczny
16 grudnia 2012r. - NIEDZIELA
Imieniny: Sebastiana, Zdzisława
LITURGIA SŁOWA:
So 3, 14-18a
PSALM Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6
Flp Flp 4, 4-7
EWANGELIA: Łk 3, 10-18
17 grudnia 2012r.- PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Jolanty, Leona, Macieja
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 49, 2. 8-10
PSALM 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8. 17
EWANGELIA: Mt 1, 1-17
18 grudnia 2012r. – WTOREK
Imieniny: Bogusława, Daniela
LITURGIA SŁOWA:
Jr 23, 5-8
PSALM 72 (71), 1-2. 12-13. 18-19
EWANGELIA: Mt 1, 18-24
19 grudnia 2012r. – ŚRODA
Imieniny: Darii, Dariusza, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
Sdz 13, 2-7. 24-25a
PSALM: 71 (70), 3-4a. 5-6ab. 16-17
EWANGELIA: Łk 1, 5-25
20 grudnia 2012r. – CZWARTEK
Imieniny: Dominika, Juliusza
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 10-14
PSALM 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6
EWANGELIA: Łk 1, 26-38
21 grudnia 2012r. – PIĄTEK
Św. Piotra Kanizjusza
Imieniny: Jana, Piotra, Tomasza
LITURGIA SŁOWA:
Pnp 2, 8-14 albo So 3, 14-18a
PSALM 33 (32), 2-3. 11-12. 20-21
EWANGELIA: Łk 1, 39-45
22 grudnia 2012r. – SOBOTA
Imieniny: Bożeny, Judyty, Zenona
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 1, 24-28
PSALM: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd
EWANGELIA: Łk 1, 46-56

III NIEDZIEL A
A DW E N T U
E WA N G E L I A : Ł k 3 , 1 0 -1 8
„On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.”
Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie.” Do Jana przychodziły tłumy, aby przyjąć chrzest i słuchać głoszonej nauki. Budziła się w
słuchaczach reﬂeksja: „Cóż mamy czynić?”; jak przygotować się do przyjęcia chrztu „Duchem Świętym i ogniem”? Jan daje konkretne odpowiedzi,
które określają nasz stosunek do bliźniego, mówią o umiejętności dzielenia się. Polega ona na odmowie przemocy, kłamstwa, gnębienia innych i
szukania korzyści ze szkodą dla nich. Istota nawrócenia głoszonego przez
Jana postrzegana jest jako „odkrycie” bliźniego. To „odkrycie” jest istotnym
elementem naszej radości. Dzisiejszą niedzielę świętujemy pod znakiem
radości. Słowa zachęty św. Pawła: „Weselcie się zawsze Panu” i różowy
kolor szat liturgicznych, przypominają, że dla chrześcijanina istnienie
oznacza życie w radości.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg, w samym sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy, zamysłem
czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny stworzył człowieka, by uczynić
go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Dlatego w każdym czasie
i w każdym miejscu jest On bliski człowiekowi.”

ŻYCZENIA
Księdzu Tomaszowi Stefanowskiemu SAC
życzymy,
by każdego dnia był zanurzony
w miłości Chrystusa…
I by do tej miłości prowadził wszystkich,
których spotyka…
Niech Maryja oczekująca narodzenia Pana
wspiera w posłudze uwalniania ludzi
od wszelkich mocy ciemności…
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M YŚ L Ś W. W I N C E N T E G O PA L LOT T I E G O
„Prześladowaniu ulega ten, kto się sprzeciwia skłonnościom innych.
Prawdziwa zaś religia przeciwstawia się zdrożnym skłonnościom ludzi,
przedstawia bowiem moralność przeciwną ludzkim namiętnościom,
dlatego jest prześladowana. (…) Jest powinnością prawdziwej religii
prowadzić stworzenia do poddania i uległości wobec Stwórcy. Nie może
jednak religia doprowadzić stworzeń do uległości i szacunku wobec Stwórcy,
jeśli nie nakaże im moralności przeciwnej ludzkim namiętnościom, gdyż te,
jeśli zaspokojone, doprowadzają stworzenie do wrogości wobec Stwórcy.”

WIARA W ROSJI
Tydzień temu obchodziliśmy Dzień Modlitw i
Pomocy Materialnej Kościołowi Katolickiemu
na Wschodzie. Jak wygląda Kościół, który
wspieraliśmy?
Katolicy w krajach, które powstały po rozpadzie
Związku Sowieckiego (1991 rok) stanowią
mniejszość. W postsowieckich republikach
środkowoazjatyckich i w Azerbejdżanie przeważa
zdecydowanie islam. W krajach słowiańskich
– w Rosji, na Białorusi i Ukrainie – a także w
Mołdawii i Gruzji, większość wierzących, to prawosławni. W Armenii najwięcej jest wyznawców
Kościoła Apostolskiego, nienależącego do rodziny
prawosławnej. Najwięcej katolików jest na
zachodzie Białorusi i Ukrainy.
Najczęściej we wszystkich tych krajach – poza
zachodnią Białorusią – rzymscy katolicy żyją w
dużym rozproszeniu, często na rozległym
obszarze, co bardzo utrudnia pracę duszpasterską.
Księża muszą pokonywać duże odległości, aby
dotrzeć do wiernych. Niewielka liczba katolików
w paraﬁach sprawia również, że nie są oni w
stanie utrzymać swoich placówek i kościołów i
liczą na wsparcie z zagranicy. Takim wsparciem
była zbiórka pieniędzy w Polsce w zeszłą
niedzielę.
Jednym z głównych problemów katolików na
Wschodzie są relacje z wyznawcami innych
religii, szczególnie tych największych. Częste
nieporozumienia i napięcia wynikają głównie z
powiązań religii większościowych z władzą.
Kościół katolicki często jest postrzegany jako
zagrożenie tożsamości, bezpieczeństwa, a czasem nawet i integralności terytorialnej krajów.

Jeśli chodzi o Rosję, to w czasach komunistycznych na rozległym terenie jej europejskiej części
były czynne tylko dwa kościoły katolickie:
w Moskwie i Leningradzie. Gdy w 1991 roku
papież Jan Paweł II utworzył w Rosji pierwsze
struktury kościelne, oznaczało to odrodzenie
Kościoła katolickiego w tym kraju po prawie
75 latach.
Trudno dokładnie określić, ilu katolików
zamieszkuje dziś Rosję – największy kraj świata.
Najczęściej mówi się o 600-800 tysiącach (na
ok. 145 milionów mieszkańców). Większość
wiernych mieszka w miastach – tylko na Syberii
katolicy mieszkają głównie na wsiach, niekiedy
oddalonych od siebie o setki kilometrów.
Od 1991 roku w Moskwie istnieje kolegium
teologiczne pw. św. Tomasza z Akwinu, w którym
uczą się głównie świeccy i siostry zakonne, a od
1993 roku – seminarium duchowne (najpierw
było ono w Moskwie, a potem zostało przeniesione do Sankt-Petersburga), które w 1999 roku
dało Kościołowi w Rosji pierwszych po 81 latach
rodzimych kapłanów. Od 1996 roku w Moskwie
nadaje swe programy katolickie radio „Dar”, a od
1997 roku – w Sankt-Petersburgu – „Radio Maryja”.
W 1994 roku ukazała się pierwsza gazeta
katolicka, która niestety upadła z braku środków
w 2007 roku. Od 1993 roku istnieje prężne
wydawnictwo „Biblioteka Duchowna”.
W Rosji istnieją obecnie: archidiecezja Matki
Bożej w Moskwie, diecezja św. Klemensa w
Saratowie, diecezja Przemienienia Pańskiego
w Nowosybirsku i diecezja św. Józefa w Irkucku.
W sumie w całej Rosji jest obecnie prawie 400
parafii, w których pracuje ponad 350 kapłanów
i 340 sióstr zakonnych.
opr.
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OBŁOK

w twarz. Niesamowite. Jak bardzo Bóg szanuje
naszą wolność, że pozwala niektórym nie wierzyć
Jak będzie wyglądał koniec świata? Gdzie się w to, że po śmierci stajemy przed Nim na sąd z
zbierzemy, by przywitać Jezusa przychodzącego miłości. Nic nie tracimy, gdy w to wierzymy.
w swej chwale i potędze? W Dolinie Joszafat? Możemy stracić wszystko, gdy w to nie wierzymy.
(por. Jl 4, 2) Czy najlepsze telewizje pokażą transKtóż z nas nie lubi patrzeć w niebo? Dzieci często
misję z tego wydarzenia?
oglądając je mówią: „o, jaka piękna tam chmurka,
Różne pytania mogą nam się nasuwać, gdy coś ona przypomina, do czegoś jest podobna…”.
myślimy o tym, co będzie na końcu czasów. Na Nawet terapeuci polecają, by popatrzeć w niebo,
razie wiemy, że ten koniec będzie. A kiedy i jak, w dal, bo to świetna chwila wytchnienia przy
to do końca czasów będzie tajemnicą. Pamię- ciężkiej pracy. Niebo niebieskie, błękitne, lazutam z dzieciństwa, jak opowiadaliśmy sobie o rowe... Z małymi chmurami… Nad jeziorami…
różnych strasznych rzeczach, które mają być na Albo nad morzem, czy nad szczytami przepiękświecie. Najbardziej pikantne były opowiadania nych Tatr… To stamtąd przyjdzie Pan. To tam się
starszego rodzeństwa, które chyba czasem za uniósł w dzień Wniebowstąpienia. To pewnie
największy punkt honoru stawiało sobie totalne stamtąd patrzy na nas okiem swej Opatrzności.
nastraszenie rodzeństwa młodszego. Mówiło się
np. o takiej wojnie, że jak coś wybuchnie, to z Dzisiaj Pan przychodzi przez łaskę. Łaskę:
każdego człowieka zostanie tylko cień. Dziecięce życia, zdrowia, pracy, zaufania ludziom, miłości
opowiadania opowiadaniami, ale to ponoć prawda, i przyjaźni z nimi, sakramentów świętych… Nieże na ziemi jest tyle broni masowego rażenia, że samowitą łaską Pana jest to, że coś, co było źle
niejedna planetę Ziemia można roztrzaskać w w naszym życiu, raptem staje się piękne, Boże i
kawałki.
błogosławione. Raptem, choć długo o to prosiliśmy, umartwialiśmy się w tej intencji, zależało
Adwent. Poczekalnia przed gabinetem z napi- nam na tym.
sem Rozkosze i Radości Świąt Bożego Narodzenia. Naprawdę czekamy? Porządkujemy życie? Pozwolisz przyjść Panu w konkretniej sprawie
Ruszyliśmy się, żeby żyć ciut piękniej? Przymie- swego życia? Adwent, to świetny na to czas.
rzamy się do przebaczenia i przyjęcia przebacze- Jeszcze tydzień i jeden dzień. W ostatni dzień
nia od kogoś w wigilijny wieczór? Dziś w szkole istnienia czasu Pan przyjdzie na ziemię w obłoku
dzieci powiedziały, że to najgorsze w Święta, jak z nieba (por. 1 Tes 4, 17). Popatrz w niebo, może
ktoś nie chce do nas przyjść i gdzieś siedzi obra- któryś obłok przypomina Ci coś z Twojego życia,
żony.
przypomina o przyjściu Pana przez łaskę, której
tu i teraz tak bardzo potrzebujesz…
Ale Adwent, to też poczekalnia na koniec świata,
na chwilę naszej śmierci. Zobaczyć Boga twarzą
xp

O JEZU NAJDROŻSZY,
PRZYJDŹ, CZEKAMY NA CIEBIE!
Czekają na nas Szczęścia Krainy,
hen, gdzieś wysoko, w zaświatach...
Każdy z nas znajdzie się tam w swoim czasie.
Nie wiemy kiedy...
Może już wkrótce, a może - po wielu latach.
Myślimy o tym, śpiewając pieśni do Matki Najświętszej,
i modląc się na pięknych, grudniowych Roratach.
Myślimy o Tym, Który się narodzi
w świetlistą noc, w końcu grudnia.
Na samą myśl o tym, staje się w sercu każdego z nas
jakoś tak ciepło, radośnie, po prostu - cudnie...
Wszak wiemy, że ten święty Narodzenia Jezusa czas
będzie niewysłowienie cudowny.
Teraz więc, gdy dzielą nas niecałe dwa tygodnie
od świąt Bożego Narodzenia

Każdy z nas zamierza powitać Maleńkiego
w ten święty czas uroczyście, czystym sercem
po prostu - godnie...
Bo przecież to sam Król Niebiański,
choć tak maleńki i bezbronny,
przyjdzie do naszych serc,
ogarniając nas radością.
Zróbmy Mu miejsce w naszych biednych duszach.
Odpłaćmy za Jego nieskończoną Miłość
ludzką, pełną szczęścia, miłością.

JEZUS JUŻ CZEKA!

Przyjdź, prosimy, Jezu nasz, nie zwlekaj!
Katarzyna Wilczyńska
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 10:45 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks. Tomasza Stefanowskiego SAC
z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy Waszym modlitwom.
2. Dzisiaj o godz. 15:30 Msza święta dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i ich rodziców.
3. Dzisiaj o godz. 17:00 Nabożeństwo adwentowe z rozpoczęciem Nowenny do Dzieciątka Jezus.
4. Dzisiaj po każdej Mszy świętej przed kościołem młodzież oazowa rozprowadza sianko na stoły
wigilijne. Całkowity dochód z akcji jest przeznaczony na wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży
z naszej oazy.
5. Dzisiaj wolontariusze Hospicjum Królowej Apostołów rozprowadzają przed kościołem anioły,
które zostały wykonane przez dzieci, młodzież i osoby osierocone.
6. Spowiedź w tym tygodniu na Roratach o godz. 6:00 i Mszach świętych o godz. 7:00, 8:00
i 18:00. Spowiedź dzieci będzie w czwartek, 20 grudnia. Spowiedź młodzieży – w piątek,
21 grudnia. W sobotę, 22 grudnia, spowiedź dla wszystkich. Spowiadać będziemy od godz. 17:15.
7. Do chorych udamy się w piątek, 21 grudnia, po porannych Mszach świętych.
8. Roraty wraz z Nowenną do Dzieciątka Jezus, dla młodzieży i dorosłych, codziennie godz. 6:00;
dla dzieci – w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 16:45. Zakończenie Rorat dla dzieci w środę.
9. Pouczenia przed chrztami dla rodziców i chrzestnych:
z 25 grudnia, godz. 11:30 – w środę, 19 grudnia,
z 25 grudnia, godz. 13:00 – w czwartek, 20 grudnia,
z 26 grudnia – w piątek, 21 grudnia.
Wszystkie pouczenia będą w kancelarii paraﬁalnej o godz. 18:40.
10. Zachęcamy do nabycia świec ekumenicznej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Od lat
na naszych wigilijnych stołach zapalamy świece CARITAS jako wyraz naszej solidarności
z biednymi. Świece są do nabycia w naszej księgarni, kancelarii i zakrystii.
11. Ojcowie ministranci rozprowadzają opłatki wigilijne do wszystkich rodzin naszej paraﬁi.
W razie wątpliwości można prosić od rozprowadzających opłatki o pokazanie pisemnego
upoważnienia, od Księdza Proboszcza. Za złożone oﬁary składamy serdeczne Bóg zapłać.
12. W dalszym ciągu trwa zbiórka srebra. Serdecznie dziękujemy za srebro, które oﬁarujecie na
relikwiarze św. Wincentego Pallottiego i bł. Jana Pawła II. Srebro można przynosić do kancelarii
lub zakrystii. Bóg zapłać.

KANCELARIA PARAFIALNA
czynna:
od poniedziałku do piątku:
8:00 – 10:00
oraz: 16:00 – 18:00
w sobotę: 8:00 - 10:00

Wesprzyj dziś Hospicjum
„Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym
skrzydłem: Możemy latać tylko wtedy, gdy
obejmujemy drugiego człowieka.”
ks. Jan Twardowski
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