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W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:
«Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». do niego to odnosi się
słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie
drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!» Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści
wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód
leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad
Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
a gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów,
mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym
gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie
mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może
Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew.
Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone
w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną,
mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. on was chrzcić
będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot:
pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».
„Wydajcie więc godny owoc nawrócenia”. Z Bogiem nie możemy uprawiać podwójnej gry:
przed ludźmi zachowywać przykazania, angażować się najróżnorodniejsze dzieła
kościelne, ale gdy trzeba w ukryciu naszego sumienia rzeczywiście zmieniać konkretną
cechę naszego charakteru, konkretny sposób odnoszenia się do małżonka, nieustanne
pragnienie posiadania zawsze ostatniego słowa, niekontrolowaną żądzę władzy
osądzającej wszystko i wszystkich… Wówczas także my jesteśmy kuszeni, żeby
powiedzieć: Abrahama mamy za ojca”, czyli z naszej religijności tarczę, którą zasłonimy
się przed każdym zaproszeniem do zastanawiania się nad naszym stylem życia, jakby
mówiąc: „Ja jestem w porządku, jeśli już, to inni (moja żona, mój mąż, kolega,
współbrat, przyjaciel) muszą coś zmienić. Jednak wszelkie zmiany zawsze trzeba
zaczynać od siebie!
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jakim jestem człowiekiem? Dobrym? Złym? Wierzącym i praktykującym?
A może jestem uzależniony od alkoholu, pornografii, opinii innych ludzi?
Do wykonania: W tym tygodniu nie ulegnę żadnej z moich słabości i będę niezwykle
uprzejmy dla wszystkich, a zwłaszcza dla własnej rodziny.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

09.12 (poniedziałek) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Według wiary katolickiej kaŜdy człowiek przychodzący na świat jest naznaczony grzechem
pierworodnym. Grzech ten jest "przenoszony" wraz z przekazywaniem natury ludzkiej,
która u Prarodziców, ze względu na ich nieufność i nieposłuszeństwo Bogu - o czym mówią
pierwsze rozdziały Biblii - została pozbawiona pierwotnej świętości i sprawiedliwości.

Grzech pierworodny - jak wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 404) - nie jest
popełniany lecz zaciągany, nie jest aktem ale stanem, w jakim poczyna się człowiek. Z
grzechu pierworodnego uwalnia człowieka dopiero chrzest święty.
Maryja natomiast od tego dziedzictwa grzechu została zachowana, dlatego teŜ Pismo św.
nazywa Ją "Pełna łaski" (Łk 1,28). Kościół naucza, Ŝe wypadało aby Ta, która miała stać się
"Matką swojego Stworzyciela" i Zbawiciela świata była w sposób szczególny przygotowana
przez Boga. "Niepokalanie poczęta" oznacza nie tylko, Ŝe Maryja była wolna od grzechu
pierworodnego, ale teŜ wyraŜa Jej szczególną bliskość z Bogiem, całkowite zawierzenie
Bogu, wewnętrzną harmonię i pełnię człowieczeństwa.
13.12 (piątek) Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
Według najstarszego przekazu datowanego na V w., święta pochodziła ze znakomitej
rodziny. Była przeznaczona dla równie zamoŜnego młodzieńca. Kiedy jednak udała się
z pielgrzymką do grobu św. Agaty do pobliskiej Katanii, aby uprosić o zdrowie dla matki,
miała jej się ukazać ta święta i przepowiedzieć męczeńską śmierć; radziła teŜ przygotować się
na czekającą ją ofiarę. Kiedy Łucja powróciła do Syrakuz, cofnęła obietnicę zamąŜpójścia,
rozdała swoje majętności i złoŜyła ślub dozgonnej czystości. Niebawem wybuchło
prześladowanie chrześcijan, najkrwawsze w dziejach chrześcijaństwa. Wtedy niedoszły
małŜonek oskarŜył Łucję, Ŝe jest chrześcijanką i 13 grudnia ok. 304 r. została ścięta mieczem;
miała 23 lata. Została pochowana we wczesnochrześcijańskich katakumbach, nad którymi
juŜ w VI wieku, jak wspomina papieŜ św. Grzegorz I Wielki, wznosił się kościół i klasztor jej
imienia, w obecnych Nowych Syrakuzach. TenŜe papieŜ wprowadził imię św. Łucji do
kanonu Mszy św.
14.12 (sobota) Wspomnienie św. Jana od Krzyża, doktora Kościoła
Jan urodził się około roku 1542 w Fontivera w Hiszpanii. Wstąpił do zakonu karmelitów,
a w roku 1568, pod wpływem św. Teresy z Avili, stał się pierwszym zakonnikiem
zreformowanego Karmelu. Oddawszy się dziełu tej reformy, wiele wycierpiał trudów
i przeciwności. Zmarł w 1591 roku w Ubeda. Odznaczał się wielką świętością Ŝycia
i mądrością, o czym świadczą jego pisma dotyczące Ŝycia duchowego.
WARTO WIEDZIEĆ
OGŁOSZENIA ŚWIĄTECZNE:
1. KONCERT BOZONARODZENIOWY – Schola ŚWATŁO zaprasza na koncert
bożonarodzeniowy pr. „Niepodległa na święta czyli scholowy koncert kolęd pt.
„Najlepszy Gazda”, który odbędzie się w niedzielę 15/12/2019, po mszy wieczorowej.
2. KANCELARIA – przerwa świąteczna od ◦od 19/12/2019 – 06/01/2020. Osoby, które
mają sprawy do załatwienia proszone są o uwzględnienie tego faktu w swoich
terminarzach.
3. KAWIARNIA – będzie nieczynna od 22/12/2019 – 05/01/2020. W tym samym czasie
nieczynny będzie SKLEPIK parafialny.
4. SPOWIEDŹ – będzie trwała do 21 grudnia. Przypominamy, ze można z niej
skorzystać (1) w tygodniu na godzinę przed każdą Mszą Św., a (2) w niedziele na
miarę dostępności spowiadających - podczas Mszy Św., (3) w HESTON zapraszamy
22/12/2018. Prosimy jednak, aby nie odkładać spowiedzi przedświątecznej na
ostatnie dni przed świętami.
5. MSZE W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM: 24/12: 22:00 (Pasterka) i o północy
(Pasterka); 25/12: 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (Heston) i 18:00 (spacerowa); 26/12:
8:30, 10:00 i 12:00; 31/12: Msza św. i nabożeństwo na zakończenie Starego Roku
2018 o 18:00.

