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I czytanie Ba 5,1-9; II czytanie: Flp 1,4-6.8-11; Ewangelia: Łk 3,1-6.

 Przed nami Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Pan Bóg w swej łasce
zachował Maryję w czystości od grzechu pierworodnego.
W tym dniu Maryja zaprasza nas do skarbca bożych łask,
chce dzielić się  z nami Jego miłosierdziem, Jego
przebaczeniem na Bożą miarę przeobficie
rozrzutną.
  Z dniem 8 grudnia, wiąże się objawienie, które
miało miejsce przed 60 laty we Włoszech. W latach
1947-76 pielęgniarka Pierina Gilli doświadczała
objawień Maryi w miejscowości Montichiari-Fon-
tanelle. Podczas piątego objawienia, 22 listopada
1947 r., Matka Boża powiedziała, że 8 grudnia w samo
południe, zjawi się w kościele i będzie to Godzina Łaski
wyjaśniając: "Godzina Łaski będzie wydarzeniem
wielkich i licznych nawróceń. Dusze zatwardziałe
i zimne jak ten marmur zostaną poruszone łaską bożą
i staną się znów wierne i miłujące Boga".
  Podczas swojego przyjścia 8 grudnia 1947 r. potwierdziła
dogmat Kościoła o swoim Niepokalanym Poczęciu

(ogłoszony w 1854 r.) mówiąc: "Ja jestem Niepokalane
Poczęcie". Powiedziała też: "Życzę sobie, aby każdego
roku, 8 grudnia w południe, obchodzono Godzinę Łaski
dla całego świata. Przez to nabożeństwo ześlę niezliczone
łaski dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia",

a także: "Mam przygotowany bezmiar łask dla
wszystkich dzieci, które słuchają mego głosu i te moje
życzenia biorą sobie do serca". Na zakończenie  po-
wiedziała: "Wkrótce ludzie poznają wielkość tej
Godziny Łaski."
 Pamiętajmy więc o modlitwie w tym dniu, w tej
godzinie, w domu czy we wspólnocie. Możemy  mieć

udział w wielkiej radości Maryi wylewania bożych łask.
Zapraszajmy Ją wszędzie tam, gdzie sami jesteśmy bezsilni
- w każdy zakątek świata, gdzie potrzeba bożego światła.
P.S. W codziennych modlitwach polecajmy opiece Maryi
dusze poświęcone Bogu, które są Jej szczególną troską,
a które chce obdarzać łaskami odnowienia powołania,
dochowania mu wierności i wielkim pragnieniem świętości.

 

Zapraszamy do naszego kościoła na nabożeństwo "Godziny Łaski" we wtorek,
8-go grudnia (uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej) od 12.00 do 13.00.

Barbara

Godzina Łaski dla świata - 8 grudnia, godzina 12.00

8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki
Bożej, w 50-tą rocznicę zakończenia Soboru
Watykańskiego II, Papież Franciszek otworzy drzwi
jubileuszowe w Rzymie i rozpocznie JUBILEUSZ
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. W minionym tygodniu,
w czasie swojej pielgrzymki do Afryki, Franciszek otworzył
już drzwi jubileuszowe w Republice Centralnej Afryki. Gest
ten miał zwrócić uwagę chrześcijan na istotę Jubileuszu.
Papież przypomina o Bożym Miłosierdziu, którego
doświadczamy poprzez przebaczenie grzechów. Fakt ten
zobowiązuje nas, byśmy również okazywali miłość naszym
bliźnim. Dlatego w centrum Roku Miłosierdzia znajdują
się uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy. Uczynki
te szczegółowo opiszemy w kolejnych numerach naszej
Gazetki, a dzisiaj ogłoszenie sposobu uzyskania odpustu,
który związany jest z Jubileuszem.
  Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące
odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia.
„Pragnę, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem
bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby
wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym
jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne"

JUBILEUSZOWY ROK BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
– pisze we wstępie Franciszek.
 Ojciec Święty pragnie, by „jubileuszowy odpust był dla
każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia
Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem
Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając
popełniony grzech”. Aby uzyskać odpust, wierni mają
odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych
w każdej katedrze i w koś-
ciołach wyznaczonych
przez biskupa diecez-
jalnego, a także w czterech
bazylikach papieskich
w Rzymie. Tam też będzie
możliwość uzyskania od-
pustu. Dla Franciszka jest
ważne, by ten moment był połączony przede wszystkim
z sakramentem pojednania, Eucharystią oraz refleksją nad
miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom
towarzyszyło wyznanie wiary, modlitwa za Papieża oraz
w intencjach, które nosi on „w sercu dla dobra Kościoła
i całego świata”. ciąg dalszy na str. 4



 Adwentowe Słowo Boże kierowane jest do nas najczęściej
w formie proroctw, które ukrywają w sobie pewne treści.
Mówiły o niezwykłych rzeczach z przyszłości, jak wszystkie
proroctwa, będąc spisanymi przed wypełnieniem się ich
treści. Ci, którzy nie wiedzą jak je czytać, będą je mieli
jedynie za poetyckie obrazy, które nie skupiają zbytniej
uwagi. Zaś dla tych, którzy mają klucz do zrozumienia
proroctw Starego Przymierza, stanowią one dowód na
prawdziwość Objawienia Bożego. Co jest kluczem
rozumienia Pisma Świętego? W sercach wierzących rodzi
się słuszna korekta: kluczem nie jest "co", ale "kto" - Jezus
Chrystus. On jest sensem i zrozumieniem Starego
i Nowego Testamentu.
 Kiedy próbujemy zgłębić dzisiejsze Izajaszowe zapowiedzi
przyszłych rzeczy, stajemy przed drzwiami, w których
dziurka od klucza ma kształt Zbawiciela. Oto Jeruzalem
jest Kościołem - wspólnotą Ludu Bożego, która jak
oblubienica czeka na swojego Oblubieńca. Chce się Mu
przypodobać, dlatego wkłada szatę godową i jest przed
Nim wspaniała. Staje jako oczyszczona z wszelkiej
grzeszności, mająca godność Księcia Pokoju. Do niej
wchodzą wszystkie jej dzieci: uratowani, zbawieni, idący

Zaczynamy w naszej Gazetce nowy blok o nazwie "Światło Słowa". Będą to
komentarze księdza Krystiana Wilczyńskiego do niedzielnej Liturgii Słowa.
Światło oznacza wiedzę, oświecenie mądrością z wysoka, ożywienie wiary; natomiast
Słowo (pisane wielką literą) oznacza Chrystusa, który jest światłością świata
(por. J 8,12). Komentarze biblijne, już od czasów Ojców Kościoła, pomagają
uchwycić Boże myśli, przyjąć Jego pouczenia i wprowadzić je w życie. Ponadto
zachęcają do większej osobistej zażyłości ze Słowem Bożym, do głębszego
poznania Pana i do pełniejszego umiłowania Go. Zapraszam do lektury.

Światło Słowa - 2. Niedziela Adwentu

od wschodu wraz z Chrystusem - Wschodzącym Słońcem.
Ich drogi są wyrównane, bo Pan podniósł doliny ich grzechu,
i obniżył góry ich pychy.
 Proroctwa starotestamentowe wyjaśniały się stopniowo,
błyszcząc coraz bardziej intensywnym światłem Chrystusa.
Podobnie jak niebo o świcie staje się coraz jaśniejsze, aby
przyjąć wreszcie pełnię światła dnia; tak prawda proroctw
stawała się coraz jaśniejsza od proroków, aż po światło
Chrystusa. Wyjątkowym prorokiem był Jan Chrzciciel,
równający ścieżki Panu, którego sam widział i słuchał. Jan,
własnym świadectwem, zachęcał ludzi do przygotowania
dróg swojego życia na przyjście Zbawiciela.
 Dziś syn Zachariasza ciągle wzywa nas do nawrócenia
i dawania osobistego świadectwa zażyłości z Chrystusem.
To świadectwo właśnie zachęca innych do wejścia
w relację z Jezusem, naszym Zbawicielem.
 Pomyślmy jak, komu i przez co możemy dawać
świadectwo naszej wiary: raz będą to słowa, innym razem
uczynki. Bądźmy jak prorocy, żyjący ze względu na Pana.
Niech każdy nasz dzień opowiada następnym o wielkich
dziełach Bożych.

ks. Krystian Wilczyński

BŁOGOSŁAWIENI MĘCZENNICY Z PERU

Ojcowie franciszkanie: Michał Tomaszek z Łękawicy na
Żywiecczyźnie i o. Zbigniew Strzałkowski z Zawady
niedaleko Tarnowa, polscy misjonarze w Pariacoto w Peru,
zginęli z rąk terrorystów 9 sierpnia 1991 r. Za niesienie
andyjskim góralom Ewangelii, udzielanie im pomocy
i osłabianie w nich przez to rewolucyjnego ducha, terroryści
z komunistycznej organizacji Sendero Luminoso zastrzelili
obu franciszkanów. Ojcowie Zbigniew i Michał pomagali

ubogim, troszczyli się o ich byt, dlatego zostali zdefiniowani przez senderystów
jako wrogowie rewolucji marksistowskiej, osłabiający w ludziach zapał
rewolucyjny. - Nasi bracia, poprzez życie, działania, jakie podejmowali, włączali
się w program tamtejszego Kościoła sformułowany właśnie w kontekście sytuacji
ludzi ubogich. Z tego powodu okazali się groźni dla senderystów i dlatego też
zginęli. Wczoraj franciszkańscy męczennicy zostali beatyfikowani. Chwała Panu! www.gosc.pl



Jerozolima - Bazylika Grobu Pańskiego

Asia

 Jerozolima to zupełnie inna przestrzeń i inny czas. I chociaż
istnieje i żyje w teraźniejszości, i w jakimś stopniu jest
nowoczesną metropolią, to jednak na wieki pozostanie
miastem Jezusa. Nawet jeśli miejsca, w których bywał,
już nie istnieją, a kamienie, po których chodził, dawno się
starły. Jeruzalem, i to rzeczywiste i to duchowe, zawsze
i przede wszystkim będzie należeć do Niego.
 Dla wyznawców Chrystusa najważniejsza w całej
Jerozolimie jest Bazylika Grobu Pańskiego. Jest to duża,
kilkupoziomowa świątynia z mnóstwem kaplic i ołtarzy
podzielonych pomiędzy przedstawicieli różnych obrządków
chrześcijańskich: greckiego, ormiańskiego, łacińskiego
i innych. Już z tego powodu nie przypomina żadnego innego
kościoła, ale jej wyjątkowość polega przede wszystkim na
tym, że obejmuje sobą miejsca, gdzie Jezus umarł na Krzyżu
i gdzie złożono Jego ciało do Grobu. I gdzie zmar-
twychwstał.
 Sercem bazyliki jest grota Grobu Pańskiego. Chyba nie
można wyobrazić sobie wizyty w Ziemi Świętej bez
nawiedzenia, przynajmniej raz, Grobu Chrystusa. I rze-
czywiście przychodzą tu wszyscy: wierzący pielgrzymi
i ciekawscy turyści. Jedni płaczą ze wzruszenia, dotykając
kamienia, na którym złożono ciało Mesjasza, inni robią sobie
"selfie" przy ciasnym wejściu do groty. Zdarzają się też
i tacy, którzy trafiają tutaj "za tłumem", nie bardzo wiedząc,
gdzie są i co tu robią.
 Wszystkich bez wyjątku przybyszy, niezależnie od
wyznania, koloru skóry czy wreszcie motywacji do
odwiedzenia bazyliki, łączy jedno: za każdego z nich
- każdego z nas - Chrystus cierpiał, umarł
i zmartwychwstał. Nikogo nie wykluczył ze swego
zbawczego planu, bez względu na to, co można by pomyśleć
o zachowaniu niektórych osób w miejscu Jego kaźni czy
złożenia do grobu. Nikogo. Taka była Jego wola.
 To przy tym Grobie Maria Magdalena płakała za swoim
ukochanym Nauczycielem. I tak była zrozpaczona, że Go
nie poznała, kiedy ukazał się jej zmartwychwstały. Wtedy
miał miejsce chyba najpiękniejszy i najbardziej poruszający
dialog w Ewangelii: "Mario!". "Rabbuni". Do tego Grobu
przybiegli też Piotr i drugi, umiłowany uczeń i zobaczyli

"leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą
nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym
miejscu". I uwierzyli.
  Powyżej Grobu, w górnej części bazyliki, można zobaczyć
i dotknąć skały Kalwarii, na której stał Jego Krzyż. Trudno
teraz wyobrazić sobie, jak góra mogła wyglądać za czasów
Pana Jezusa: czy była wysoka, czy raczej niska, stroma,
czy łagodna, ponieważ w całości zakrywa ją budynek
świątyni. Zostawiono jedynie niewielki fragment skały,
który można oglądać przez przeszkloną obudowę. Jest też
mały otwór, do którego można włożyć rękę i dotknąć
kamieni pamiętających Jego Pasję. Żeby to zrobić, trzeba
uklęknąć i mocno pochylić głowę, ponieważ nad otworem
stoi ołtarz.
 Wybierając się do bazyliki, raczej nie należy nastawiać
się na kontemplację. Prawie zawsze jest tu tłoczno
i gwarno. Ale kiedy On konał na Krzyżu, z pewnością też
nie odbywało się to w pełnej
poszanowania ciszy. Przecież
oprócz Matki, Jana i kilku
kobiet przy Jego umieraniu byli
obecni i inni skazańcy,
i rzymscy żołnierze, i pewnie
spora grupa Żydów, czy to
faryzeuszy, którzy życzyli Mu
śmierci, czy ciekawskich
gapiów, dla których publiczna
egzekucja była niezłym
widowiskiem.
 A jednak to nadal jest Jego
Kalwaria. Miejsce,  w którym "wszystko się dokonało, aby
się wypełniło Pismo". W którym Jego miłość, darmo nam
dana, osiągnęła swoją pełnię, aż do szaleństwa, aż do
śmierci.
 Rabbuni po hebrajsku oznacza "mój Nauczycielu". Żadne
tłumaczenie nie odda jednak pięknego, pełnego ciepła
brzmienia tego słowa, dlatego i my możemy wołać za
Marią: Rabbuni, kiedy nie potrafimy inaczej wyrazić tego,
co czujemy. A On, który "przenika i zna" nas do głębi,
wszystko zrozumie.

ADWENT Z MERTONEM
 Każdemu człowiekowi przynależy dobro, piękno i bycie
godnym miłości, ponieważ każdy i wszystko objawia Boga.
Każda osoba i każda rzecz w pewien sposób
współuczestniczy w Bożym istnieniu i w Jego pięknie.
Tymczasem jesteśmy skłonni dostrzegać u innych
raczej błędy, brak dobra oraz piękna wywołane
grzechem i upadkiem. Trzeba odwagi, by zobaczyć
dobro w człowieku, ponieważ stawia ono wymagania
wobec nas samych, a także wywołuje w nas miłość
i troskę o drugich. Ze względu na Boga – ponieważ On
tak widzi, a my wezwani jesteśmy do tego, abyśmy byli
podobni do Niego, abyśmy miłowali – trzeba, byśmy stale

patrzyli głęboko i widzieli Boże piękno, choćby
zniekształcone nie wiadomo jakim złem. Nie ma takiej
osoby, w której dobro zdecydowanie nie przeważyłoby nad

złem. Nie może być zła bez dobra, stanowiącego
podstawę, którą zło zniekształca. Bóg nigdy nie
przestaje kochać nikogo z nas z powodu naszego zła.
Nie przestaje obdarzać każdego z nas darem życia,
istnienia, oraz wszystkim, czego potrzebujemy do

osiągnięcia pełni życia prowadzącej do życia wiecznego.
Warto więc starać się o to, by - jak mówi święty Tomasz
- „dostrzec i umiłować dobro zawsze, wszędzie i w każdym
stworzeniu”. Pennington „Thomas Merton – brat, mnich”



 Możliwość uzyskania jubileuszowego odpustu mają
również ci, którzy nie będą mogli odbyć jubileuszowej
pielgrzymki, zwłaszcza ludzie chorzy, starsi i samotni,
którzy często nie są w stanie wyjść z domu. W tym celu
mają oni „z wiarą i radosną nadzieją przeżywać ten mo-
ment próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub
uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej,
również za pośrednictwem różnych środków przekazu”.
Franciszek nie zapomina także o więźniach, którzy
doświadczają ograniczenia wolności. Jubileusz zawsze
stanowił okazję do wielkiej amnestii, obejmującej bardzo
wiele osób, które choć zasługują na karę, uświadomiły
sobie jednak, że to, co uczyniły, było niesprawiedliwe
i szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społe-
czeństwa, wnosząc w nie swój uczciwy wkład. Dlatego
też „w kaplicach więziennych będą oni mogli uzyskać
odpust, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi,
kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem
ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte,
ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca,
jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie
wolności” – pisze Papież.
  Franciszek zwraca uwagę także na znaczenie uczynków
miłosierdzia co do ciała i duszy. „Doświadczenie
miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie
konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za każdym

razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych
uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust”.
Ojciec Święty wskazuje ponadto, że będzie go można
uzyskać również dla zmarłych. „Tak jak pamiętamy o nich
podczas Mszy św., tak też możemy, w wielkiej tajemnicy
świętych obcowania, modlić się za nich, aby miłosierne
oblicze Ojca uwolniło ich od wszelkich pozostałości winy
i by mógł On przygarnąć ich do siebie w nieskończonej
szczęśliwości” – pisze Franciszek.
 Sporo miejsca Papież poświęca kwestii należytej
wrażliwości indywidualnej i społecznej na kwestię
przyjmowania nowego życia. Dotyczy to zwłaszcza
dramatu aborcji i kobiet, które się jej poddały. „Wiem,
że jest to dramat egzystencjalny i moralny. Spotkałem wiele
kobiet, które nosiły w sercu blizny pozostawione przez ten
ciężki i bolesny wybór. To, co się wydarzyło, jest głęboko
niesłuszne; jednakże tylko wtedy, gdy zrozumie się to
w prawdzie, można nie stracić nadziei. Przebaczenia
Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza
jeśli ze szczerym sercem przystępuje do Sakramentu
Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem” – napisał Franciszek.
Z tego też powodu w Roku Jubileuszowym postanowił
upoważnić wszystkich kapłanów do rozgrzeszenia
z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego
z całego serca i proszą o przebaczenie. Kapłani powinni
się zatem do tego wielkiego zadania dobrze przygotować.

CIĄG DALSZY ze str. 1.JUBILEUSZOWY ROK BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Zachęcam do lektury papieskiej bulli "Misericordiae vultus" ogłaszającej JUBILEUSZ.
Dokument jest dostępny na naszej stronie: www.matkakosciolagd.pl.

 Trwa Adwent - czas przygotowania na spotkanie ze
Stwórcą. Zadajmy sobie pytanie; dlaczego zależy nam na
dobrym przygotowaniu? Czy kieruje nami głównie strach
i lek przed diabłem, czy jednak myślimy o nagrodzie jaka
będzie przebywanie z naszym Stwórcą? Jesteśmy
wyjątkowi, jesteśmy najlepszym Bożym dziełem. Naszym
przeznaczeniem jest ponadczasowe, nieskończone dobro.
Pismo Święte obiecuje nam, że gdy opuścimy ten świat
będziemy w Chrystusie, że staniemy się tacy jak On,
że zostaniemy otoczeni chwałą. Obiecuje nam, że
zostaniemy nasyceni i w końcu, że będziemy zajmować
ważną pozycję we wszechświecie - będziemy rządzić
miastami, będziemy sądzić aniołów, staniemy się filarami
Bożej Świątyni. Różnorodność obietnic nie podważa
prawdy, że ostatecznym źródłem naszego szczęścia będzie
Bóg. Czy zastanawialiście się co oznacza otoczenie Bożą
chwałą? Słyszeliśmy, że do nieba można wstąpić jako małe
dziecię. A dla dziecka największą radością jest czerpanie
przyjemności z otrzymanej pochwały. Spójrzcie jak Wasze
dzieci reagują na Wasze pochwały. Tak i my staniemy
kiedyś przed Twarzą będącą źródłem rozkoszy i zo-
baczymy że jesteśmy powodem Bożej szczęśliwości,
że jesteśmy kochani przez Boga, że nie jesteśmy powodem
Jego żalu. Najistotniejsze powinno być więc nie to co inni
myślą o nas, ale to co Bóg myśli o każdym z nas.
Niegodnym życiem nie ryzykujmy, że Bóg widząc nas
powie: "Odejdźcie ode Mnie. Nigdy was nie znałem".

Ten świat nakłania nas do realizacji własnych marzeń.
Czemu nie? Ale zamiast snuć marzenia o nowym aucie
czy urlopie na drugim końcu świata wzbudźmy w sobie
pragnienie Nieba. Wyobraźmy sobie nieskończone Piękno,
wyobraźmy sobie że po złączeniu z Chrystusem będziemy
częścią tego Piękna. Nasz ograniczony ludzki umysł
powoduje, że nasze myśli błądzą wokół ziemskich obrazów.
Tymczasem nasze zjednoczenie z Chrystusem będzie się
odbywać poza śmiertelna naturą jaką znamy. Będziemy
ponad tą naturą spożywać owoce z drzewa życia i czerpać
radość z samego źródła radości.
 "Potrzebujemy jakiegoś zaklęcia, aby przebudzić się
ze złego snu, jaki na nasz świat rzucił wiele setek lat temu
diabeł" - pisze Lewis (autor "Opowieści z Narnii") w eseju
"Brzemię chwały". Jesteśmy jak stworzenia o rozdartym
sercu, ogłupiałe na punkcie alkoholu, seksu i ambicji, dzięki
którym ten świat ofiarowuje nam radość. Zbyt łatwo
można nas zadowolić… "Ani oko nie widziało, ani ucho
nie słyszało co PAN przygotował dla tych którzy Go
miłują". Wieczna Miłość, Radość, Niewyobrażalne Piękno
i Chwała to cel naszej wędrówki, ale jeszcze teraz koronę
poprzedza krzyż, a jutro będzie poniedziałek rano.
Zostaliśmy wezwani do wędrówki poprzez często
bezduszny świat, ale mamy za kim podążać. I jest nas
wielu, mamy siebie nawzajem, nasze rodziny i wspólnoty.
Najważniejsze jednak abyśmy kroczyli Jego śladami.
Śladami Chrystusa.

Pragnienie nieba czy strach przed piekłem

Janusz Szwoch



 Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był
jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich
gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko
pobożnością, ale także uczuleniem na niedolę bliźnich. Po
śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem,
chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tradycja
głosi, że gdy pewien szlachcic utracił swój
dobytek, a jego trzem córkom groziło zejście na
złą drogę, Mikołaj wziął mieszek ze złotem
i wrzucił go przez okno do domu tego człowieka.
Najstarsza córka wyszła dzięki temu za mąż.
Podobnie uczynił też wobec dwóch pozostałych
panien. Wybrany na biskupa miasta Miry podbił
sobie serca wiernych nie tylko gorliwością
pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby
materialne. Dobro i cuda, które czynił, przysparzały mu
jeszcze większej chwały. Kiedy cesarz Konstantyn Wielki
skazał trzech młodzieńców na karę śmierci za jakieś

wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego
wyroku, Święty Mikołaj udał się osobiście do
Konstantynopola, by uprosić ułaskawienie dla swoich
wiernych .

 Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować
rybaków w czasie gwałtownej burzy od nie-
chybnego utonięcia. Dlatego odbiera cześć
również jako patron marynarzy i rybaków.
W czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego
strony, usługiwał zarażonym z narażeniem
własnego życia. Podanie głosi, że święty Mikołaj
wskrzesił też trzech zamordowanych ludzi.
  Biskup Miry był  gorliwy i hojny dla wszystkich
potrzebujących. Jego postać nieustannie
przekazuje nam jedną, zawsze aktualną ideę.

Przypomina o potrzebie ofiarności wobec bliźniego. Pięknie
ujął to papież Jan Paweł II mówiąc, że święty Mikołaj jest
"patronem daru człowieka dla człowieka".

Kasia Kowalczyk

Święty Mikołaj

II NIEDZIELA ADWENTU

Joanna

 W małym miasteczku, przyklejonym do innego, trochę
większego miasta, na ulicy o przemysłowej nazwie,
w domku pod lasem mieszkała Nie Taka Już Młoda
Kobieta. Miała w życiu wszystko, czego tylko można
zapragnąć. Co jej się zamarzyło, od razu się spełniało, jak
w tej bajce o stoliczku, który sam się nakrywał. Jednak
mimo że miała wszystko, była coraz smutniejsza. Nie
wiadomo dlaczego. I pewnie żyłaby tak długo i nie-
szczęśliwie, gdyby pewnego dnia nie ukazał jej się Pan.
Ukazał i zniknął. Nie Taka Już Młoda prosiła Go usilnie,
żeby przyszedł do niej ponownie, tym razem na trochę
dłużej niż ułamek sekundy. Ale On nie przychodził. Wtedy
zaczęła sama szukać Go wśród rozlicznych dóbr, które
nagromadziła w domu. Szukając, dochodziła do wniosku,
że rzeczy, poza którymi do tej pory nie widziała świata,
w zasadzie były jej zbędne i przeszkadzały w znalezieniu
Pana, więc zaczęła je po kolei wyrzucać. Kiedy wreszcie
wokół niej pojawiło się trochę pustej przestrzeni, zobaczyła,
że ma cudownego męża i bardzo kochane dzieci.

Zachęcona tym odkryciem, wyrzuciła jeszcze trochę
zbędnych gratów i okazało się, że ma też paru wspaniałych
przyjaciół. Rozejrzała się uważnie wokół siebie,
zastanawiając się, czego by tu jeszcze się pozbyć. Nie
zostało już prawie nic z tego, na czym kiedyś tak bardzo
jej zależało. Przed nią stał ostatni, bardzo piękny przedmiot,
do którego była wyjątkowo mocno przywiązana. Kobieta
wpadła w panikę. Zbliżało się Boże Narodzenie, liczyła że
tym razem Pan przyjdzie i zostanie u niej na dłużej i chciała
specjalnie dla Niego opróżnić honorowe miejsce, które
zajmował cenny obiekt, ale nie czuła się na siłach, żeby
rozstać się z tą ostatnią rzeczą, bez której naprawdę nie
wyobrażała sobie życia.
 Co się wydarzy? Czy Kobieta
zdobędzie się na odwagę? Czy
zdąży zrobić miejsce Panu, zanim
On nadejdzie?
 Panie Jezu, czy narodzisz się dla Kobiety? Ona bardzo
Ciebie potrzebuje.

Zakazany Bóg to kolejny po „Cristiadzie” film trafiający
na ekrany polskich kin, który opisuje okrutne
prześladowania Kościoła w XX wieku.
  Podczas wojny domowej w Hiszpanii bestialsko
zamordowano ponad 8000 osób duchownych. Przez
cały czas krwawych prześladowań obiecywano im
darowanie życia pod warunkiem wyrzeczenia się wiary,
a jednak nie odnotowano żadnego przypadku apostazji!
Zakazany Bóg to piękna i wzruszająca historia
51 błogosławionych męczenników z Barbastro: mężnych
księży i kleryków – ofiar nienawiści do wiary w Boga.
  Trudno uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się
naprawdę. Męczeństwo Kościoła hiszpańskiego, które
miało miejsce zaledwie kilkadziesiąt lat temu, przybrało
niewyobrażalny rozmiar. Winni jesteśmy mu pamięć.



Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;
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INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela, 6 grudnia 2015 r. - 2. Niedziela Adwentu
7.30 + rodzice Jankowscy i Malinowscy; 9.30 + Janina, rodzice z obojga stron; 11.00 + rodzice, dziadkowie;
12.15 + mąż Antoni w rocznicę śmierci, +z rodziny; 18.30 + Wiesław Mroczyński (greg.)
Poniedziałek, 7 grudnia - Świętego Ambrożego
7.30 + Wiesław Mroczyński (greg.); 17.00 + Janina Hirsch w 12. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron
Wtorek, 8 grudnia - Niepokalane Poczęcie NMP
7.30 + Wiesław Mroczyński (greg.); 17.00 + Wanda Delke w 26. rocznicę śmierci
Środa, 9 grudnia
7.30 + z rodziny Wołczyk, Szatkowskich; +znajomi; 17.00 + Brygida Krygier - int. od drugiej róży
Czwartek, 10 grudnia
7.30 + Regina; 17.00 - o błogosławieństwo dla rodzin: Uździło. Kolesińscy i Sulewscy
Piątek, 11 grudnia
7.30 + Teofila (k), Julia, Helena, Eugeniusz, Adela, Marianna, Wacław; 17.00 + Eugenia i Andrzej
Sobota, 12 grudnia - Matki Bożej z Guadalupe
7.30 + brat Marian, Regina, Marta; 18.00 + Helena Będzimierowska

1. Roraty, czyli Msza św. adwentowa ku czci NMP, od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W te dni nie będzie
Eucharystii o godz. 18.00. W soboty natomiast wieczorna Msza św., która jest odprawiana już z liturgii niedzielnej,
o godz. 18.00. Prosimy, aby dzieci i dorośli przychodzili na roraty z lampionami.
2. We wtorek 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze święte o 7.30, 17.00 oraz
o godz. 19.00. O godzinie 12.00 zapraszamy na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu.
3. W poniedziałek i w środę po Roratach zapraszamy dzieci na pyszne kakao do domu parafialnego.
4. Ważne spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych oraz rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
w poniedziałek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
5. Rozpoczynamy spotkania rekreacyjne dla dzieci, połączone z odrabianiem lekcji, we wtorek i czwartek w godzinach
14.30 - 16.30.
6. Katecheza biblijna w środę o godzinie 18.00.
7. We wtorek papież Franciszek rozpocznie Jubileusz Miłosierdzia. W związku z tym zapraszamy parafian
w najbliższy piątek na pielgrzymkę do sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy ul. Gomułki we Wrzeszczu. Wspólny
wyjazd autokarem o godz. 17.30. W programie: Msza Święta, Koronka do Bożego Miłosierdzia, prelekcja nt. sanktuarium,
spotkanie przy kawie i ciastkach. Powrót ok. godz. 20.30. Koszt: 10 zł/os.
8. Organizujemy turniej tenisa stołowego dla parafian w sobotę o godz. 11.00 w domu parafialnym. Serdecznie
zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, zarówno kobiety jak i mężczyzn. Będą różne kategorie. Zapisy w ciągu tygodnia
(można również mailowo) lub 10 minut przed turniejem.
9. Organizujemy wspólną projekcję niezwykłego filmu "Zakazany Bóg" we wtorek 15 grudnia o godz. 19.30 w kinie
w Alfa Centrum na Przymorzu. Więcej o filmie przeczytamy na str. 5. Film trwa ponad 2 godziny. Jest dozwolony od
15 roku życia. Dzięki zbiorowemu wynajmowi udało się wynegocjować cenę 12 zł/os. Zapisy do najbliższej środy
w zakrystii lub biurze parafialnym. Serdecznie zachęcamy.
10. Przedstawiciele rady parafialnej w przyszłą niedzielę będą zbierać do puszek ofiary na przedświąteczne wsparcie
uboższych rodzin z naszej parafii. Przy św. Antonim jest wystawiony kosz, do którego można przynosić produkty
żywnościowe.
11. Przygotowujemy Dobroczynny Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się tuż przed Bożym Narodzeniem. W czasie
kiermaszu będzie można nabyć m.in. słodkie pierniczki. Prosimy o pomoc w pieczeniu pierniczków! Zgłoszenia
do księdza Piotra.
12. O posprzątanie kościoła prosimy II i V Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy Św.


