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Czy wiesz, że…II NIEDZIELA ADWENTU • ROK A
Ewangelia: Mt 3,1−12

Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sanda−
łów. On was chrzcić będzie Duchem Świę−
tym i ogniem.

Nie wystarczy
czekać na spełnie−
nie się obietnicy
nadejścia Mesja−

sza. Trzeba wyjść na Jego spotkanie,
a to wymaga najpierw z naszej stro−
ny wewnętrznej przemiany i nawró−
cenia. O tym poucza nas dzisiaj Jan
Chrzciciel. Wskazuje, że nie wystar−
czy zadowolić się dobrymi intencja−
mi. Wymaga radykalnej zmiany i po−
prawy życia. „Wydajcie więc godny
owoc nawrócenia” (Mt 3, 8).

Przyjacielu, trzeba nam słowa Jana
o prostowaniu ścieżek naszego życia,
o nawróceniu do Królestwa Bożego
przenieść i przeszczepić w nasze ży−
cie rodzinne, zawodowe i społeczne,
abyśmy nie zatracili naszej duszy,
naszej tożsamości. Naszym zadaniem
jest prostowanie dróg naszego życia
dla prawdy, dla sprawiedliwości, dla
solidarności, dla wolności, a więc dla
Mesjasza, dla Chrystusa. Nie może−
my zmarnować kolejnej szansy.

ks. Ireneusz

Adwentowy Prorok

Musimy nauczyć się nowego sposobu życia, który byłby
owocny i twórczy i zmuszałby nas płynąć pod prąd.

Dzieje Apostolskie. Księga Nowego
Testamentu. Opowiada o rozprze−
strzenianiu się Ewangelii: z Jerozoli−
my, przez Samarię, Antiochię, wspól−
noty chrześcijańskie założone przez
Świętego Pawła, po Rzym − „aż po
krańce ziemi” (Dz 1, 8). Dzieje Apo−
stolskie, napisane najprawdopodob−
niej przez św. Łukasza, stanowią po−
niekąd całość razem z jego Ewange−
lią. Podkreślając powszechny charak−
ter przesłania Ewangelii, autor księgi
pragnie przyczynić się do jej postępu
wśród pogan.

Jak bardzo pragnę,
by adwent nastał w tobie.
Jak bardzo pragnę zamieszkać
u ciebie, stać ci się bliskim
i dzielić z tobą trudy.
Patrz, wychodzę naprzeciw
wszystkim twoim pragnieniom.
A mimo to nie było mi
wolno spełnić choć jedno
z nich. Mnie, twemu Bogu.

II Niedziela Adwentu
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KATECHEZA
Niebo − rozgwieżdżone, tajemnicze, roz−

płakane, nieprzeniknione jest wiecznym źró−
dłem nostalgii poetów, marzeń zakochanych,
wyzwaniem naukowców... Dla nas, wierzą−
cych, jest Ojczyzną, Przyszłością i Nadzieją.
Wszyscy co roku wpatrujemy się w niebo
i czekamy, aż zabłyśnie ta jedna najważniej−
sza gwiazda, nie dlatego, że pierwsza, ale ra−
czej dlatego, że jest zwiastunem Bożej miło−
ści do człowieka.

Niebo patrzy na człowieka już od tylu lat
i nadziwić się nie może, że wciąż nie jest dla
ludzkości dość wiarygodnym świadkiem
Bożej potęgi, mądrości i dobroci. Z przymru−
żeniem oka obserwowało marne wyobraże−
nia ludzkie, jakie to niebo jest: gwieździstą
kopułą nad warstwą ziemi, a może czymś
jeszcze innym? Teraz człowiek więcej wie o
sferach niebieskich, warstwach atmosferycz−
nych i układach planetarnych, lecz wszyst−
kie te wiadomości i wysiłki ludzkie zdają się
być wciąż za małe i tylko potwierdzają praw−
dę o człowieku i jego Stwórcy − Bogu.

„Na początku Bóg stworzył niebo i zie−
mię” (Rdz 1, 1). Na początku było Słowo...
i Bogiem było Słowo... Wszystko przez Nie
się stało, a bez Niego nic się nie stało”
(J 1,1−3). A Duch Boży unosił się nad woda−
mi (Rdz 1,2a).

Tajemnica świata, nieskończoność kosmo−
su, godność człowieka − to są owoce Bożego
stwarzania, które trwa od wieków i Bóg tyl−
ko wie, jak długo jeszcze trwać będzie. Ile
czasu ma człowiek, by czynić sobie Ziemię
poddaną i zgłębiać jej tajniki?

Kościół nieustannie chyli czoła przed
Majestatem Trójcy Świętej oddając Jej cześć
za dar Stworzenia. „Stwórcze działanie Syna
i Ducha Świętego zapowiadane w Starym Te−
stamencie, a objawione w Nowym Przymie−
rzu, nierozdzielnie zespolone z działaniem
Ojca, jest jasno potwierdzone przez naszą
wiarę. Istnieje tylko jeden Bóg... On jest Oj−
cem, jest Bogiem, Stwórcą, Sprawcą, Porząd−
kującym. On uczynił wszystko przez siebie
samego, to znaczy przez swoje Słowo i Mą−
drość, przez Syna i Ducha, którzy są jakby
Jego rękami. Stworzenie jest wspólnym dzie−
łem Trójcy Świętej”  Katechizm Kościoła
Katolickiego, pkt. 292.

Adwent jest czasem oczekiwania, nawróce−
nia, tęsknoty, czasem dziękczynienia, odnawia−
nia wiary w prawdę o dziecięctwie Bożym,
o Ojcostwie Boga Stworzyciela wobec nas.
Mówi nam o tym wszystko, co dokoła istnieje.
Może trudno tę prawdę sobie uświadomić pa−
trząc na intensywnie reklamowane wytwory rąk
ludzkich, ale niebo, które nad nami...

ks. Tomasz

Stworzenie − dzieło Trójcy Świętej
Matka Boża Niepokalanie Poczęta
Ta Przedobra nasza Matka Święta,
W olśniewająco białym, muślinowym welonie
i przedziwnie lekkiej (choć przecież z ciężkiego litego złota) koronie

Matka Boża − w przecudownej, błękitnej, zdobnej w perły sukience
dwa malutkie Aniołki
pieszczotliwie przytrzymuje za ręce!
Opowiada im o czymś serdecznie,
mówiąc do nich: „Widzicie, maleństwa,
Tu już zawsze będziecie żyć; wiecznie;
A Aniołki, te najmniejsze zwłaszcza,
Świętej pani − z zachwytem się przyglądają:
− Jakaż Ona piękna!
− Klaszczą w rączki i radośnie swej Mateńce Ukochanej
− śpiewają
Szczęście wielkie dzisiaj w Niebie panuje
No bo przecież Matka Boża
Dzień tryumfu swego
(a jest to Dzień Niepokalanego Poczęcia),
radośnie świętuje!
Ta Maleńka, Której święto z weselem
Dwór Niebieski obchodzi,
śmieje się dziś szczęśliwym śmiechem;
A ten śmiech cudowny, niczym najpiękniejsza muzyka
jest słyszalny w każdym zakątku
Niebiańskiej Krainy
− Wiesz? To śmiech ogromnej szczęśliwości
i nie do opisania wprost −
przewspaniałej, cudownej radości!
Tutaj, w Niebie, kwitną w grudniu
jabłonie, pęki róż śnieżystych i bzów śnieżnobiałych
Jest tak cudownie ciepło,
że gromadki Aniołków małych
tańczą, skaczą, śmieją się radośnie,
klaszczą w dłonie i wesoło śpiewają
Przenajświętszej Panience
Tak cieszą się, że na zawsze już
będą żyć w Niebie,
w wiecznej wiośnie!
Bóg Najświętszy, Który jest
Największą miłością,
Dobrotliwie uśmiechnięty,
Cieszy się tą panującą tu w Niebiosach
przeogromną szczęśliwością!
Aniołeczki otoczyły Matkę Bożą
i − co śmielsze − głaszczą Ją po głowie
myśląc intensywnie:
„Co nam Ta Najświętsza Pani
jeszcze opowie?”
Zewsząd słychać niebiańską muzykę
i przecudny chór całych gromad
zamszowych, siwo − brązowych, niebiańskich śpiewaków −
− skromnych słowików…
Piękne jest Niebo w Dniu Niepokalanego Poczęcia
(Jak zawsze zresztą)
Cieszymy się, wszak Niebo może być dla nas
Wieczną Ojczyzną…
Zdążamy tam wszyscy
ziemską drogą: przeważnie
stromą, krętą i … nieco śliską…
Ale Bóg i Jego Matka nam pomogą! Dojdziemy.

Katarzyna Wilczyńska

Poemat o Święcie Najświętszej
Maryi Panny Niepokalanej w Niebie

Niepokalane Po−
częcie Najświętszej
Maryi Panny jest
przywilejem udzie−
lonym Jej przez
Boga ze względu
na Jezusa Chrystu−
sa. Matka Boża,
jedna spośród lu−
dzi, została zacho−
wana od grzechu

pierworodnego, a zatem już w momencie za−
istnienia, czyli poczęcia, była niepokalana,
pełna łaski. Ta wiara i nauczanie Kościoła
znalazły swój wyraz w święcie Niepokala−
nego Poczęcia NMP, znanym już w VIII wie−
ku, a od czasów Sykstusa IV rozszerzonym
na cały Kościół oraz w dogmacie o Niepo−
kalanym Poczęciu, uroczyście ogłoszonym
8 grudnia 1854 r. przez Piusa IX. Z tej okazji
w Rzymie na placu Hiszpańskim ustawiono
kolumnę z figurą Niepokalanej, u stóp której
co roku w uroczystość Niepokalanego Po−
częcia NMP papież składa bukiet róż.

Święta Maryjo, Dziewico oczekująca, daj

nam duszę zachowującą czujność. Dociera−

my do bram Trzeciego Tysiąclecia, a czuje−

my się, niestety, bardziej synami zmierzchu

niż prorokami przyszłości.

Strażniczko poranka, rozbudź w naszych

sercach zapał niesienia młodzieńczego prze−

słania światu, który czuje się już stary. Ofia−

ruj nam harfę i cytrę, abyśmy z Tobą, poran−

nym Ptaszkiem, mogli obudzić jutrzenkę.

Daj nam odczuć na własnej skórze dreszcz

wobec zmian wstrząsających historią. Daj

nam zrozumieć, że nie wystarczy przyjmo−

wać, ale trzeba jeszcze oczekiwać. Daj nam

pojąć to, że akceptacja jest niekiedy przeja−

wem rezygnacji, zaś oczekiwanie jest zawsze

znakiem nadziei. Uczyń nas więc narzędziem

oczekiwania, a wtedy, Dziewico Adwentu,

dzięki Twojej matczynej pomocy nadchodzą−

cy Pan zastanie nas z lampami w ręku.

Bp Antonio Bello

8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
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Wywiad ze św. Mikołajem
Redakcja: Czy sprawia Ci przyjemność każdego roku
napełniać dzieciom buty słodyczami?
Św. Mikołaj: Ależ tak. Nie ma nic przyjemniejszego niż
innym ludziom sprawiać radość.
Redakcja: Czy w noc mikołajową rozdajesz sam po−
darunki dzieciom na całym świecie?
Św. Mikołaj: Nie, pomaga mi wielu dorosłych, którzy
kochają dzieci.
Redakcja: O czym marzysz, gdy po całonocnej wędrówce kładziesz się spać?
Św. Mikołaj: Śnię o wszystkich dzieciach, które ciesząc się podarunkami do−
chodzą do wniosku: I ja chciałbym sprawiać radość innym.

List do św. Mikołaja
Kochany Mikołaju,
wiem, że to niełatwo,
lecz przynieś niewidomym
dzieciom takie światło,
co pozwoli im ujrzeć
wszystkie dary Boskie:
drzewa w czapach śniegu,
obraz Częstochowskiej,
lustro lodowiska
kreślone łyżwami,
które skrzy się, błyska
gdy tańczymy na nim.
Przynieś dzieciom głuchym
piosenkę anioła,
by zagrała cisza,
która trwa dokoła.
By szept usłyszały i dzwoneczków trele,
głos mamy, kolędę w grudniowym kościele.
Pożycz anielskie skrzydła, Mikołaju drogi,
dla dzieci, które mają bardzo chore nogi.
Na skrzydłach wnet wylecą
ze smutnych szpitali
i dotrą do swych domów
hen, w błękitnej dali…
Ależ by była radość, Mikołaju święty!
Ależ by to były
wspaniałe prezenty!

Emilia Waśniowska

Dzisiaj tj. 6 grudnia obchodzimy szczególnie święto − dzień a wła−
ściwie noc św. Mikołaja. Biskup ten urodził się w mieście Patara w
Licji (Mała Azja) około 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych
rodziców, wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także uczuleniem
na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców majątkiem swoim chętnie
dzielił się z potrzebującymi. Kiedy został wybrany na biskupa miasta,
natychmiast podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością dusz−
pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Czynił
wiele cudów, które przysparzały mu chwały. 6 grudnia w latach 345 −
352 po długim czasie błogosławionych rządów Święty odszedł po na−
grodę do Pana.

Dzięki Niemu rozpowszechnił się w Polsce jak i na całym świecie
zwyczaj obdarzania się podarkami. To właśnie w nocy z 5 na 6 grud−
nia każdy człowiek staje się św. Mikołajem i przynosi swoim najbliż−
szym prezenty. Nie chodzi tu o drogie dary, ale o takie, które sprawia−
ją radość i przyjemność.

Ty pewnie też otrzymasz jakiś podarunek, pamiętaj jednak, że nie
chodzi o to, byś dostał dużo i wszystko to, co sobie wymarzyłeś. Waż−

ne jest, że ktoś o Tobie pomyślał i chciał Ci sprawić małą niespodziankę.
Pani Emilia Waśniowska napisała w swoim tomiku wierszy pt.: „Przychodzę do Ciebie” krótki list do św. Mikołaja.

Przeczytaj go uważnie i odpowiedz na pytanie: O jakie prezenty autorka prosi św. Mikołaja?
Magdalena Kowalska

6 grudnia − wspomnienie św. Mikołaja

Adwent jest czasem…
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INFORMACJE W minionym tygodniu
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Drukarnia Virgo s.c. tel. (048) 3633844, 0601 97 02 72

1. Dziś o godz. 17.00 − Nabożeństwo Adwentowe połączone z na−
bożeństwem ku czci Miłosierdzia Bożego. Po nabożeństwie
zmiana tajemnic dla Kółek Żywego Różańca.

2. Dziś o godz. 16.00 Msza św. w intencji rodzin w małym kościele.
3. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na budowę kościoła.
4. Adwent to czas oczekiwania na przyjście Pana. Szczególnym wzorem adwento−

wego oczekiwania jest dla nas Maryja. Jej święto Niepokalanego Poczęcia to
radosny blask w ciemnościach adwentowej nocy oddalenia się od Boga. Msze
św. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP będą o godz. 6.00, 7.00, 8.00,
9.30, 16.30 i 18.00.
Dzieci zapraszamy na Mszę św. na godz 16.30, młodzież na godz. 18.00.
Ofiary złożone na tacę w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
i w przyszłą niedzielę do puszek przed kościołem zostaną przeznaczone dla bied−
nych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

5. Chrzty na Święta można zgłaszać od 10 grudnia. Wymagane dokumenty: akt
urodzenia dziecka i zaświadczenia chrzestnych.

6. W księgarni i w zakrystii są do nabycia świece wigilijne „Caritas”.
7. Dzieci klas drugich i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. w niedzielę, 13 grud−

nia na godz. 16.00. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone medaliki.
8. Młodzież klas ósmych szkół podstawowych nr 2 i 11 i ich rodziców zapraszamy

na Mszę św. w piątek, 11 grudnia na godz. 16.30 do małego kościoła

W trzecią niedzielę Adwentu, tj. 13.XII.1998 r. odbędzie się w gmachu
Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu przy ul. Młyńskiej − Dzień
Skupienia dla nauczycieli i wychowawców.

Dzień Skupienia prowadzi:

Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Zasępa
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

na temat:

Człowiek w obliczu wyzwań współczesności

PROGRAM DNIA SKUPIENIA − 13.XII.1998 r.

10.00 − rozpoczęcie w kaplicy i konferencja I
11.00 − spotkanie w refektarzu
11.20 − konferencja II
12.20 − Medytacja i sposobność przystąpienia do Sakramentu Pojednania
13.00 − Msza Święta − J.E. Ks. Bp Stefan Siczek
14.00 − Obiad
14.30 − Spotkanie opłatkowe

Serdecznie zapraszamy!!!
do udziału w organizowanym dniu skupienia wszystkich nauczycieli

i wychowawców

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA
DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

Ochrzczeni zostali:

Wioletta Kaczor

Związek małżeński zawarli:

Kamila Agnieszka Bąk
i Paweł Władysław Runowski
Patrycja Michalczyk
i Artur Andrzej Bator
Izabela Maria Bińkowska
i Przemysław Krzysztof Simiński

Odeszli do Pana:

Danuta Witkowska
Irena Barwicka − l. 78
Wiesław Zięba − l. 75
Elżbieta Nicpoń − l. 34

W 72. rocznicę urodzin Genowefy,
w 40. rocznicę urodzin Krzysztofa,
w 18. rocznicę urodzin Katarzyny
życzymy wielu łask Bożych i opieki
Najświętszej Marii Panny

Redakcja

ŻYCZENIA

Świat spowijają jeszcze mroki, ale ulice
oddychają już Adwentem. Gdyby mło−
dzież się zjednoczyła, aby rozjaśnić owe
mroki − w pobliskim Domu Opieki Spo−
łecznej albo w szpitalu, w szkole albo we
własnych rodzinach − na wielu miejscach
zapaliłyby się światła, a miasta i wioski
zalałaby wielka światłość. W tej światło−
ści Bóg przyszedłby ponownie na świat.

Adwent młodzieży

Zapraszamy na Roraty
W naszym kościele
Roraty w dni powsze−
dnie dla dorosłych o
godz. 6.00, dla dzieci
od poniedziałku do
piątku o godz. 16.30.


