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Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat
był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip
tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za
najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo
Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę
nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów,
jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na
pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda
dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte
staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą
zbawienie Boże».
Bóg ustami Jana prosi nas, abyśmy ułatwili Mu dostęp do nas. Niestety, często dzieje się
odwrotnie - utrudniamy. Nie mamy dla Boga czasu, a jeśli już czas znajdziemy,
zagadujemy Go na modlitwie, zamiast słuchać. A gdy w końcu jednak zaczynamy
słuchać, za mało bywamy otwarci na to, co nowe i Bóg nadal nie ma przystępu do nas.
Wiara i wewnętrzna przemiana jest łaską. Ta łaska wymaga jednak dużej otwartości z
naszej strony. Wymaga współpracy. Jest to bowiem łaska nawrócenia, czyli radykalnej
zmiany, a tego Bóg nie chce dokonać w nas bez zdecydowanej zgody z naszej strony.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy mam świadomość, że Bóg wybiera sobie ludzi małych według
opinii świata do przekazywania wielkich i ważnych swoich spraw?
Do wykonania: Będę zachęcał innych do nawrócenia nie tylko słowami, ale i samym
stylem mojego życia
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

06.12 (poniedziałek) Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
Urodził się około 270 roku i zapisał się w historii jako biskup Miry w Licji. Nie ma zbyt wiele źródeł
historycznych, które przybliżałyby nam historię jego życia. Wiadomo jednak, że urodził się w
Patarze (tereny obecnej Turcji) w majętnej rodzinie. Mógłby spokojnie korzystać z bogactwa,
które odziedziczył po rodzicach, jednak zamiast tego zajął się pomocą ubogim, a zwłaszcza
dzieciom. Najmłodszych zawsze obdarowywał jedzeniem i innymi przydatnymi im rzeczami.
Jego miłosierdzie i pomoc bliźnim spowodowała, że został wybrany na biskupa. I mimo tak
ważnej funkcji wciąż angażował się w pomoc ludziom - uratował od śmierci sześciu niesłusznie
oskarżonych żołnierzy, a także uchronił całe miasto przed głodem, zyskując sobie sławę
cudotwórcy. Święty Mikołaj czczony jest jako święty w kościele katolickim i prawosławnym.
07.12 (wtorek) Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

Urodził się w 340 r. był synem namiestnika cesarskiego. Uczęszczał do szkoły gramatyki i
wymowy w Rzymie. Kształcił się również w prawie. Jako młody człowiek zostaje namiestnikiem
prowincji Ligurii-Emilii, następnie zostaje zmuszony przez ludność do przyjęcia chrztu św. i
święceń kapłańskich, aby zostać biskupem Mediolanu. Zmarł w 397 r. św. Ambroży jest twórcą
dzieł służących do współczesnego dialogu ekumenicznego: "O wierze", "O Duchu Świętym",
"O tajemnicy Wcielenia Pańskiego". Założył szkołę przygotowującą do posługi księży
diecezjalnych
08.12 (środa) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Czym jest niepokalane poczęcie? Wyraża prawdę o tym, że 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, że stała się Matką Syna
Bożego. Niepokalane poczęcie jest czymś innym od dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa
przez Maryję z Ducha Św. Boża interwencja w wypadku początku życia Maryi nie polegała na
zastąpieniu działania rodziców, ale na ochronie jej duszy przed skutkami grzechu
pierworodnego. Oczywiście Syn Boży w swoim człowieczeństwie również nie był dotknięty
grzechem. Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi można przyjąć jednie rozumem
oświeconym wiarą. Kościół uroczyście ogłosił ją jako dogmat wiary w środku epoki racjonalizmu
i scjentyzmu w połowie XIX w. Dokonał tego papież Pius IX w 1854 r. w bulli "Ineffabilis Deus"
(Niewyrażalny Bóg).
09.12 (czwartek) Wspomnienie św. Juana Diego Cuahtlatoatzin, mistyka
Juan Diego urodził się w indiańskiej wiosce Tlayacac (na terenie dzisiejszego Cuautitlán w stanie
Meksyk). Był człowiekiem świeckim i ojcem rodziny. Został ochrzczony przez pierwszych
misjonarzy franciszkańskich, prawdopodobnie w 1524 roku. W 1529 roku zmarła jego żona
Maria Lucia. 9 grudnia 1531 roku, kiedy św. Juan Diego szedł do Tlatelolco na poranną mszę św.
na wzgórzu Tepeyac, miał on ujrzeć piękną kobietę, która przedstawiła mu się jako: Matka Boża
z Guadalupe – Święta Maryja zawsze Dziewica, Matka prawdziwego Boga. Objawienia trwały
kilka dni – do 12 grudnia 1531 roku, kiedy to zgodnie z przekazami miał zdarzyć się cud – na
ponczu św. Juana Diego, w którym niósł róże (róże cudownie urosły na kamienistym, pokrytym
lodem wzgórzu), powstał w sposób cudowny obraz Matki Bożej, jako znak dla biskupa
Zumárragi. Po tym wydarzeniu zbudowano mały kościół, który stał się celem licznych
pielgrzymek Indian, Metysów i Hiszpanów. Szczególną czcią pielgrzymi otaczali cudowny obraz
Matki Bożej z Guadalupe. Jest to najstarsze objawienie maryjne oficjalnie uznane przez Kościół
katolicki. Bazylika Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe w Meksyku jest największym
sanktuarium katolickim – rocznie przybywa tu 12 milionów pielgrzymów
WARTO WIEDZIEĆ
AKATYST - jest najstarszym hymnem maryjnym, którego myślą przewodnią jest obecność
Maryi w ziemskim życiu Chrystusa i w Jego Kościele. Hymn ten po raz pierwszy w naszej
Parafii zostanie odśpiewany w całości, w czterogłosowej aranżacji, przygotowany przez
Grupę OIKUMENE i członków innych wspólnot. Zachęcając do wzięcia udziału w modlitwie
do MB, proponujemy również obejrzenie pamiątkowego "Zwiastuna", który został
przygotowany z okazji wcześniejszych obchodów Rocznicy Koronacji Obrazu MB
Kozielskiej-Zwycięskiej. Link można znaleźć na parafialnej stronie internetowej w zakładce
'OGŁOSZENIA'. Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo i Modlitwę "Akatystem Ku Czci
Bogurodzicy", w niedzielę, 12 grudnia, po Mszy Świętej wieczorowej.

