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Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego,
aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu
powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie».
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?» I spoglądając na
siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja
moja matka i moi bracia. Bo kto pełni
wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».
UWAGA: E wan gelia z mieniona na potrzeb y tema tu re kolek cji

Czuwanie i modlitwa • Jezus podkreśla, że Jego ostateczne przyjście zaskoczy świat, tak jak
zaskoczyło nas Wcielenie i Zmartwychwstanie. Podaje równocześnie dwa sposoby
przygotowania się na koniec świata: czuwanie i modlitwa • Czuwanie oznacza czuwanie
nocne, nocne pochody wojsk czy sen pasterzy na tyle lekki, aby zbudzić się i walczyć o swoje
stada. Czuwanie to walka i troska, o powierzone nam osoby i misje • Modlitwa, której Jezus
nieustanie uczy w Ewangelii Łukasza, to poszukiwanie woli Bożej i prośba o siły do jej
wypełnienia. Czuwający i uzbrojeni w modlitwę nie staniemy się łatwym łupem w walce o
duszę świata.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy pamiętam o tym, że życie na ziemi, to tylko etap w drodze do
wieczności? Czy pamiętam, że ja też będę miał swój ostatni dzień, który nazywa się
śmiercią? Jak go sobie wyobrażam?
Do wykonania: Każdego dnia, przy rachunku sumienia, będę pamiętał o swoim dniu
ostatnim. Będę się modlił za bliskich, którzy odeszli z tego świata.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

03.12 (poniedziałek) Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
Ur. się w Hiszpanii w r. 1506. Podczas studiów w ParyŜu przyłączył się do św.
Ignacego Loyoli. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie w r. 1537, a następnie
oddał się dziełom miłosierdzia. Wysłany na Wschód w r. 1541, przez dziesięć lat
apostołował w Indiach i Japonii, gdzie wielu nawrócił na chrześcijaństwo. Zmarł
w r. 1552 na wyspie Sancjan w wybrzeŜy Chin. Ulubiona modlitwa św. Franciszka
Ksawerego: Nie dla nagrody kocham Cię, mój Panie! Lecz tak, jak Ty mnie
ukochałeś, BoŜe, chce Ciebie serce kochać, ile moŜe! Tyś Król mój, Bóg mój,
jedyna ostoja! Innej pobudki nie zna miłość moja.
04.12 (wtorek) Wspomnienie św. Barbary, męczennicy
Legenda całkowicie zasłoniła nam historyczna postać św. Barbary. Pochodziła być
moŜe z Nikomedii. Według tradycji jej ojciec, poganin, uwięził ją jako
chrześcijankę w wieŜy i wydał na śmierć w czasie prześladowania za rządów
cesarza Maksymiana Dazy 306 r. Jest patronką górników oraz wszystkich
naraŜonych na gwałtowną śmierć.

06.12 (czwartek) Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
Według ustaleń historyków Mikołaj Ŝył w czasach prześladowań chrześcijan przez
cesarza Dioklecjana i był więziony. Za panowania cesarza Konstantyna Wielkiego
został uwolniony i mianowany biskupem Miry – podobno uchronił to miasto od
zarazy, ale szczegóły tej historii nie są bliŜej znane. Biskup Mikołaj zmarł
prawdopodobnie między 345 a 352 rokiem.
07.12 (piątek) Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
Ur. się w Trewirze około r. 340 w rodzin ie rzymskiej. Studiował w Rzymie,
kariere państwowa rozpoczął w Srijem (Jugosławia). W r. 374, gdy przebywał
w Mediolanie, został nieoczekiwanie wybrany biskupem tego miasta i przyjął sakrę
biskupią 7 grudnia tegoŜ roku. Okazał się prawdziwym pasterzem i nauczycielem
wiernych, gorliwym i pełnym miłości dla wszystkich w spełnianiu swoich
obowiązków. Niezłomny obrońca praw Kościoła, swoimi pismami i działaniem
zwalczał błędy arian. Zmarł w Wielka Sobotę 4 kwietnia 397 r. „Kto nie broni
bliźniego od krzywdy, choć moŜe to uczynić, dopuszcza się takiej samej winy jak
ten, kto wyrządza krzywdę” (św. AmbroŜ).
08.12 (sobota) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny
Czym jest niepokalane poczęcie? WyraŜa prawdę o tym, Ŝe rodzice Maryi Joachim i Anna - poczęli swoją córkę, która została przez Boga zachowana od
zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane przez grzech pierworodny
dotyczy tylko Maryi, która w wyjątkowy sposób została zachowana od grzechu ze
względu na to, Ŝe stała się Matką Syna BoŜego.
Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi moŜna przyjąć jednie rozumem
oświeconym wiarą. Kościół uroczyście ogłosił ją jako dogmat wiary w środku
epoki racjonalizmu i scjentyzmu w połowie XIX w. Dokonał tego papieŜ Pius IX
w 1854 r. w bulli "Ineffabilis Deus" (NiewyraŜalny Bóg).
Dla nas wspomnienie Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP to teŜ okazja do
wspomnienia waŜnego wydarzenia z historii kościoła i parafii. OtóŜ 57 lat temu po ogromnym wysiłku wielu osób, bardzo intensywnej pracy kilkunastu osób,
które pod komendą inŜ. Aleksandra Kleckiego, w niecałe 10 mieisący, zamieniły
zapuszczony kościół szkockich praezbiterianów w katolicką świątynie –
odprawiona została pierwsza Msza św. w języku polskim.
W tym dniu teŜ w naszej parafii kończą się rekolekcje adwentowe.
WARTO WIEDZIEĆ

Matka BoŜa, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947
r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała: „śyczę
sobie, aby kaŜdego roku w dniu 8 grudnia, w południe (godz. 12.00 – 13.00) obchodzono
Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy
i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone
będą łaską BoŜą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaŜe
wielkie miłosierdzie, jeŜeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim Ŝyczeniem,
aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny
Łaski. Jeśli ktoś nie moŜe w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.”

