I I I NI E D Z. A D W E NT U , * A * M t 1 1 , 2 - 1 1 * 1 5 . 1 2 . 2 0 1 9
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem:
«Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im
odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi
wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi
we Mnie». Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście
obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? ale co wyszliście zobaczyć?
Człowieka w miękkie szaty ubranego? oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie
szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet
więcej niż proroka. on jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca
przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w
królestwie niebieskim większy jest niż on».

W dzisiejszej Ewangelii Jan posyła do Jezusa uczniów z niepokojącym zapytaniem:
„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać”? Jan sam
przebywa w tej chwili w więzieniu. Czyżby ten, który zapowiadał i przygotował
przyjście Jezusa, sam miał wątpliwości co do jego misji? Czy oczekiwał, według swoich
zapowiedzi, proroka pełnego mocy, który rozpocznie sąd nad Izraelem i szybko
sprowadzi na ziemię Królestwo Boże? Czy Jezus objawi swoją moc i ocali także Jana?
Pan wskazuje pytającemu Janowi na znaki, które dokonują się poprzez jego ręce:
„Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi
słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię”. To On jest
oczekiwanym Mesjaszem, wystarczy przyjrzeć się jego czynom. Miłość, z jaką Jezus
dźwiga chorych, cierpiących i poranionych, przywracając im życie, świadczy o tym,
że w Nim realizują się zapowiedzi proroków. Jednak, aby dostrzec znaki i aby je
zrozumieć, trzeba otwartości serca i zaufania: „Błogosławiony jest ten, kto we Mnie
nie zwątpi.” Także Jan wezwany jest do zaufania, że Jezus to jedyny Zbawiciel. Wbrew
temu co zapowiadał Chrzciciel, Pan przychodzi nie jako sędzia, lecz jako pełen
miłosierdzia lekarz. Od Janowej zgody i zaufania Jezusowi zależy to, czy stanie się On
JEGO MESJASZEM. Od naszego przyjęcia Pana, przychodzącego już dziś cicho
i pokornie, zależy całe nasze życie i przyszłe spotkanie z Nim, Sędzią świata.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czym jest dla mnie Boże Narodzenie? Wydarzeniem religijnym czy
miłym obyczajem?
Do wykonania: Będę więcej pamiętał o Bogu, Który przychodzi. Oczyszczę sumienie w
sakramencie pokuty.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

21.12 (sobota) Wspomnienie św. Piotra Kanizjusza, doktora Kościoła

Urodził się w 1521r. w Nijmegen w Holandii. Od dziecka fascynowała go praca kapłana. JuŜ
jako mały chłopiec budował ołtarzyki i udawał, Ŝe odprawia Mszę świętą. Dlatego dla
nikogo nie było zdziwieniem, gdy później zdecydował się na studia teologiczne w Kolonii
z myślą o przyjęciu święceń kapłańskich. Był bardzo pilnym, utalentowanym studentem,
a szczególnie interesowała go apologetyka, czyli obrona wiary katolickiej, głównie w dialogu
z rozszerzającym się wówczas gwałtownie protestantyzmem. W tym czasie św. Ignacy
zakładał swoje wielkie dzieło - Towarzystwo Jezusowe. Kanizjusz w 1543r. spotkał jednego
z pierwszych towarzyszy Ignacego, św. Piotra Fabera i pod jego kierunkiem odbył 30dniowe rekolekcje ignacjańskie. Tak bardzo przemieniły go wewnętrznie, Ŝe postanowił
wstąpić do jezuitów. Przyjął święcenia kapłańskie i jako teolog - konsultor uczestniczył m.in.
w obradach Soboru Trydenckiego. Po pewnym czasie skierowano go do krajów
germańskich, aby powstrzymał napór protestantyzmu. Kanizjusz nauczał, głosił kazania,
zakładał uniwersytety, które stawały się waŜnymi centrami teologicznymi. Był teŜ wybitnym
dyplomatą kościelnym. Zmarł 21 grudnia 1597r. we Fryburgu Szwajcarskim.
WARTO WIEDZIEĆ
GAUDETE – to inna nazwa III niedzieli adwentu. W tym dniu kapłan może włożyć szaty
liturgiczne koloru różowego, mające oznaczać radość z przyjścia Chrystusa i daru
odkupienia. Ta niedziela jest więc „niedzielą radości”, a samo jej określenie pochodzi
od pierwszego słowa introitu mszy tego dnia, zamieszczonego poniżej.
Tekst łaciński: Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete. Modestia vestra
nota sit omnibus hominibus: Dominus enim prope est. Nihil solliciti sitis: sed in omni
oratione petitiones vestrae innotescant apud Deum. Benedixisti Domine, terram tuam:
avertisti captivitatem Jacob.
Tekst polski: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech
będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie
Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! Łaskawym się okazałeś, Panie, dla
Twej ziemi; odmieniłeś los Jakuba.
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 i SKLEPIK – nie będą czynne od 22/12/2019 – 05/01/2020.
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.

