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 Miłosierdzie to nie dawanie z tego, na czym mi zbywa.
Miłosierdzie to dzielenie się z innymi tym, czego mi nie
dostaje.
 Ewangelista Marek opisuje, jak pewnego razu Jezus,
będąc w świątyni jerozolimskiej, "usiadł naprzeciw
skarbony i przypatrywał się", jak odwiedzający przybytek
wrzucali datki: jedni więcej, inni mniej. On jednak czekał
na kogoś, o kim wiedział, że na pewno zaraz tam przyjdzie.
I przyszła: "jedna uboga wdowa", która "ze swego nie-
dostatku" wrzuciła do skarbony "wszystko co miała, całe
swe utrzymanie".
 Z materialnego punktu widzenia te "dwa pieniążki, czyli
jeden grosz", ofiarowane przez ubogą wdowę, nie miały
najmniejszego znaczenia: na pewno nie można było za nie
kupić nic, co by się przydało w pięknej i bogatej świątyni.
A jednak to właśnie na tę kobietę Jezus czekał przy
skarbonie i na nią zwrócił uwagę swoich uczniów.
 Uczniowie chyba jednak nie od razu zrozumieli, czego
Mistrz chciał ich nauczyć na przykładzie biednej kobiety.
Wcale nie byli poruszeni jej gestem, natomiast po wyjściu
ze świątyni podziwiali imponujący gmach jerozolimskiego
przybytku. Na Jezusie jednakże te "potężne budowle" nie
zrobiły najmniejszego wrażenia. Wiedział zresztą, że nie-
długo świątynia miała zostać całkowicie zburzona, do tego
stopnia, że nie zachował się po niej żaden ślad. Dlatego
też nie przyszedł tam ze względu na wspaniałość kon-
strukcji domu Bożego, ale raczej ze względu na tę ubogą
wdowę, która, wrzucając do skarbony absolutnie wszystko,
co miała, okazała doskonałe miłosierdzie.
 Miłosierdzie w najczystszej postaci  wymaga w pierwszej
kolejności pełnego zdania się na Boga i zaufania Mu bez
zastrzeżeń, bez pozostawiania sobie jakichkolwiek
zabezpieczeń, wierząc, że On nie zapomni o mnie i nigdy
mnie nie opuści.
 Obecność Jezusa w świątyni i fakt, że czekał przy

skarbonie specjalnie na tę nikomu nieznaną i nic nieznaczącą
wdowę, świadczy o Jego ogromnej wrażliwości i nies-
kończonej miłości do człowieka, każdego, nawet tego
najmniejszego i najuboższego - według ludzkich kryteriów.
On zawsze odpowiada swoją Boską i nieznającą granic
miłością i miłosierdziem na każdy przejaw bezinteresownej
miłości i każdy pozbawiony cienia egoizmu gest miłosierdzia.
Chwilę przed sceną przy skarbonie pewien uczony w Piśmie
zapytał Nauczyciela, jakie jest największe przykazanie
i zgodził się z Nim, że najważniejsza, ważniejsza od
"wszystkich całopaleń i ofiar", jest miłość do Boga i bliźniego.
Prawdziwa miłość zawsze zostaje odwzajemniona. A po-
nieważ Bóg jest nieskończenie wielki i wszechpotężny, to
kiedy On odwzajemnia naszą miłość do siebie, to zawsze
dzieją się cuda. Z kolei miłość wobec bliźniego jest miłością
miłosierną. Nie może być inaczej.
Kochając Boga coraz bardziej, poznając
Go coraz lepiej i zbliżając się do Niego
coraz bliżej, nie można jednocześnie nie
doskonalić się w miłości i postawie
miłosierdzia wobec bliźniego. To On
sam, ten, który siedział przy skarbonie,
czekając - na pewno z czułością i wielką
radością - na ubogą wdowę, "zaraża"
swoją miłością tych, którzy Go szukają i chcą być blisko
Niego. Nie można przychodzić do Jego domu, przyjmować
ciała Zbawiciela w Komunii Świętej i adorować Go
w Najświętszym Sakramencie, a jednocześnie nie próbo-
wać naśladować Jego miłosiernej postawy wobec wszys-
tkich ludzi. On jest samą Miłością i Miłosierdziem, i takiego
"stylu życia" uczy i nas.
 Niech rozpoczynający się Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
uwrażliwi nas na piękno, jakim jest miłosierdzie Boga wobec
ludzi i człowieka wobec człowieka, tak, aby "radość Jego
była w nas i aby radość nasza była pełna".

O miłosierdziu człowieka i Miłosierdziu Boga

J. Czech

 Czytając słowo Boże z liturgii należy widzieć tam pewien
temat, spójną całość, myśl łączącą wszystkie czytania
i śpiewy. Jest taka filozoficzna zasada, której sens mówi:
tym bardziej się coś zna, im mniej słów potrzeba na
określenie tego. W niedzielę radości (łac. gaudete) tema-
tem jest właśnie owa radość z Bożej obecności.
 Radość bije dziś z czytań bardzo wyraźnie, opisywana
jest w różnych kontekstach. Sofoniasz wspomina o "Córze
Syjonu" (Jerozolimie), czyli o wspólnocie ludu Bożego. Oto

Światło Słowa - 3. Niedziela Adwentu
zostanie ona nawiedzona przez swego Pana i Zbawiciela,
odtąd wszędzie zapanuje radość wyzwolonych.
 Izajasz, w dzisiejszym psalmie, pozwala zobaczyć
przeżycia uwolnionych mieszkańców Miasta Pokoju, którzy
czerpią swą radość z Pana. Oto proroctwa Starego Przy-
mierza, prowadzące nas do wołania św. Pawła, Apostoła
Chrystusa Pana: "Radujcie się zawsze w Panu!" (Flp 4,4).
  Człowiek poszukuje radości i próbuje różnych sposobów,
żeby ją osiągnąć. O to właśnie pytają słuchacze św. Jana



ks. Krystian Wilczyński

Chrzciciela. Prorok wskazuje im konkretne zachowania,
aby żyli w wolności od pieniądza, od niesprawiedliwości
społecznej, od egoizmu; aby żyli dla miłości bliźniego ze
względu na Boga.
  Czym dla nas jest chrześcijańska radość? Wiemy, że ra-
dość w Panu może mieć swoje przejawy zewnętrzne, ale
Pan nie jest tymi przejawami: może wzbudzać uśmiech na
twarzy, ale Pan nie jest naszym uśmiechem; może powo-
dować chęć tańczenia, ale Pan nie jest naszym tańcem;
może przynaglać do śpiewania, ale Pan nie jest piosenką;
może wreszcie powodować najbardziej osobiste przyjemne
przeżycia, ale Pan nie jest tymi przeżyciami. Oto radość
w Panu jest czymś zupełnie innym, jest całkowitym zanu-
rzeniem się w Nim: jak ptak w powietrzu, jak ryba
w wodzie, jak dziecko zanurzone w życiodajnych wodach
łona swej matki, jak Jezus na krzyżu zanurzony w miłości
Ojca... Chodzi po prostu o bycie, a nie o analizowanie
przejawów bycia. To taki rodzaj aktywnego istnienia, bar-
dzo Boskiej czynności. Bóg jest... to cała Jego aktywność.
My, ludzie jesteśmy kimś (z powołania, z zawodu). Potrze-
bujemy zawsze dookreślenia: jestem lekarzem, jestem
chrześcijaninem, jestem matką, itd. Bóg po prostu mówi
JESTEM. I całego siebie określa. To jest absolutna
doskonałość w nazywaniu. On nawet nie potrzebuje
rzeczownika, żeby siebie przedstawić. Rzeczownik
bowiem stawia zawsze byt obok czegoś, co pozwala go
określić: matka, bo ma dzieci; mężczyzna, bo nie jest
kobietą; Polak, bo są inne narodowości. Boga nie można
określić nazywając Go w porównaniu z czymkolwiek

i kimkolwiek - On jest nieporównywalny. Dlatego On "Jest,
który JEST" (por. Wj 3,14).
 Radość w Panu zawiera więc takie nasze bycie
niezależnie od okoliczności. Potrzebujemy jednak obrazów
i porównań, bo jesteśmy ludźmi. Dlatego Bóg niepoz-
nawalny uniżył się i stał się człowiekiem. Jezus mówił,
czynił, a wreszcie uobecnił nam miłość Ojca: "Filipie, tak
długo JESTEM z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto
Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc
mówisz: 'Pokaż nam Ojca?'" (J 14, 9). Tak długo JESTEM
z wami. Tylko tyle potrzeba. BĄDŹCIE ze Mną i to
wystarczy: "I ustanowił Dwunastu, aby Mu TOWA-
RZYSZYLI [aby z Nim po prostu BYLI]" (Mk 3,14). To
jest wola Ojca wyrażona przez Jezusa: "Ojcze, chcę, aby
także ci, których Mi dałeś, BYLI ze Mną tam, gdzie JA
JESTEM" (J 17,24). Tu odsłania się ogromny rozdział
pt. Liturgia, rozumiana jako połączenie Boskiej obecności
i odpowiedzi całym ludzkim sposobem istnienia: myślą,
słowem, uczynkami, dźwiękami, zapachem, obrazami,
gestami, symbolami, i innymi. Obecność Boża w pełni
wyraża się zwłaszcza podczas liturgii Eucharystii.
  BĄDŹMY zawsze z Bogiem, bo obecność zawsze jest
uaktywniona. Niezależnie od tego co przeżywam, nawet
ucisk i prześladowanie, zawsze jestem. Stąd głębia słów
"Radujcie się ZAWSZE w Panu" (Flp 4,4), a które
św. Paweł pisał w więzieniu.
  Obyśmy jak najlepiej, to znaczy jak najprościej, potrafili
trwać zawsze w Panu. Nie poddawajmy się trudom
i oporom. Oto Pan nadchodzi i jest już bardzo blisko.

 Zapraszamy na I DOBROCZYNNY BAZAR ŚWIĄTECZNY w czasie którego będzie można kupić
bożonarodzeniowe ozdoby, słodkie pierniczki i inne upominki wykonane przez naszych Parafian. Bazar
odbędzie się w niedzielę, 20 grudnia po Mszach świętych przed kościołem. Dochód z bazaru zasili
działalność duszpasterstwa dzieci i młodzieży.

I Dobroczynny Bazar Świąteczny

ADWENT Z MERTONEM
Świętość nie polega jedynie na wypełnianiu woli Boga,

ale na tym, by rzeczywiście chcieć i pragnąć tego, czego
On chce. Bo świętość polega na zjednoczeniu z Bogiem,
a nie wszyscy czyniący Jego wolę są z nią naprawdę
zjednoczeni. Wszak nawet ci, którzy grzeszą,
przyczyniają się przez skutki swoich grzechów do jej
wypełnienia. Ale ponieważ grzeszą, więc chcą
formalnie tego, czego Bóg nie chce. Człowiek może
także grzeszyć przez to, że nie chce tego, czego Bóg
od niego żąda. W obu wypadkach może wypełniać
Jego wolę – sam chcąc czegoś zupełnie innego.
Niekoniecznie trzeba więc znać wolę Boga, żeby ją
wypełniać. Człowiek może żyć jak zwierzę lub drzewo
i spełniać ją przez całe życie, nigdy sobie z tego nie zdając
sprawy. Ale jeżeli mamy chcieć tego, czego On chce,
musimy zacząć poznawać Jego wolę, a przynajmniej
pragnąć jej poznania. Jeżeli Stwórca dał mi rozum, to chce,

abym pojął chociaż cośkolwiek z Jego zamiarów wobec
mojej osoby i mógł przez to wejść w Jego plany łącząc się
z Nim dobrowolnym i rozumnym współdziałaniem. Nie
wolno mi więc zamknąć oczu i tylko chcieć, „cokolwiek

Bóg chce”, nie przypatrując się w ogóle Jego działaniu.
Prawda, że nie zawsze wiemy co jest wolą Bożą
wobec nas. Może nawet wiemy rzadziej niż
przypuszczamy. Nie znaczy to jednak, żebyśmy nie
starali się jej poznać. Bóg chce, żebyśmy Mu byli

posłuszni we wszystkim, co nam nakazuje, żebyśmy nie
robili nic z tego, czego nam zabrania, żebyśmy chcieli
wszystkiego, czego nam każe pragnąć, a odrzucili
wszystko, co każe nam odrzucić. Potem już powinniśmy
rozwiązywać wszystkie inne problemy konfrontując je
ze znanymi nam już Jego przykazaniami, a w razie nie-
pewności działać w świetle tego, co niewątpliwie jest Jego
wolą. T. Merton „Nikt nie jest samotną wyspą”



Jerozolima - kościół Św. Piotra "In Gallicantu"

Asia

 Na zboczu góry Syjon, poza murami starej Jerozolimy,
niedaleko Bramy Syjońskiej znajduje się kościół
upamiętniający wydarzenia, jakie miały miejsce
bezpośrednio po pojmaniu Jezusa w Ogrójcu. Związanego
Mesjasza zaprowadzono do najwyższego kapłana na sąd.
"Arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie" zebrani u Kajfasza,
który w tamtym czasie pełnił urząd najwyższego kapłana,
uznali Go winnym śmierci, a ponieważ sami nie mogli
wykonać wyroku, wtrącili Go do lochu, aby wcześnie rano
- bo była już noc - wydać Go Piłatowi.
 Uczniowie Jezusa opuścili Go jeszcze na górze Oliwnej
- uciekli od razu, jak tylko Go pojmano, jednak Janowi
i Piotrowi udało się później dostać na dziedziniec pałacu
Kajfasza, w którym był sądzony. Tutaj spełniła się
przepowiednia Jezusa skierowana do Kefasa: "dzisiaj, tej
nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie
wyprzesz". I tak było, mimo że kilka godzin wcześniej
i Piotr, i pozostali apostołowie zapewniali swego Mistrza,
że nigdy się Go nie wyrzekną, choćby im przyszło umrzeć.
Współczesny kościół św. Piotra zwany "In Gallicantu",
co oznacza "o pianiu koguta", stoi w miejscu, gdzie
niegdyś znajdowały się posiadłości najwyższego kapłana
Kajfasza (w tamtych czasach okolicę tę zamieszkiwała
jerozolimska elita). Na murach dwupoziomowej świątyni
przedstawione są sceny wyobrażające ostatnie chwile
przed drogą krzyżową: sąd i uwięzienie Jezusa, wyparcie
się Piotra i jego gorzki płacz chwilę potem, a także
spotkanie przy jeziorze Galilejskim już po zmar-
twychwstaniu, kiedy Jezus trzykrotnie zapytał Piotra, czy
Go miłuje.
  Obok kościoła znajduje się ciekawa makieta Jerozolimy
z czasów bizantyjskich. Nieco poniżej odkryto starożytne
schody prowadzące do Doliny Cedronu. Były one używane

za czasów Pana
Jezusa, więc On
też z pewnością
wielokrotnie je po-
konywał. Najpraw-
dopodobniej szedł
tędy z apostołami
na Górę Oliwną po
ostatniej wieczerzy
-Wieczernik znaj-

dował się niedaleko, również na górze Syjon. Tą samą
drogą kilka godzin później prowadzono Go z powrotem,
już związanego, z Ogrójca na sąd do Kajfasza. Jeszcze do
niedawna można było dotknąć stopni, których dotykały też
Jego stopy, ale jakiś czas temu schody zostały odgrodzone
i zamknięte dla zwiedzających, po tym, jak pewien fanatyk
próbował młotkiem odłupać od nich kawałek kamienia.
 Najważniejszym i najbardziej poruszającym miejscem na
terenie kościoła Św. Piotra jest loch, w którym zamknięto
Jezusa na ostatnie godziny nocy, zanim odprowadzono Go
do Piłata. Starożytne domy, również pałac Kajfasza, często
miały w podziemiach wykute w skale piwnice służące do
przechowywania wina i produktów spożywczych, ale też
świetnie nadające się na więzienie. W jednym z takich
głębokich, ciasnych dołów wydrążonych w skale prze-
trzymywano Mesjasza.
  Można sobie wyobrazić, jak Ktoś, kto zawsze był wolny
i większość czasu spędzał w otwartej przestrzeni musiał
czuć się w całkowicie ciemnym lochu. Pielgrzymi odwie-
dzający to miejsce modlą się tu słowami Psalmu 88:
"Umieściłeś mnie w dole głębokim, w ciemnościach,
w przepaści". Dobrze jest być tutaj, bo sobie uświadomić,
że cierpienie Jezusa było jak najbardziej realne, dotkliwe
i przerażające.
  Nic dziwnego, że Jego uczniowie przestraszyli się i uciekli,
kiedy po Jezusa przyszedł zbrojny tłum. Z pewnością wiele
słyszeli o okrucieństwie rzymskich żołnierzy i wiedzieli,
że dostanie się w ich ręce mogło oznaczać jedynie tortury
i śmierć. Trudno też dziwić się Piotrowi, że z lęku o siebie
nie przyznał się do znajomości z Jezusem. Wszyscy ewan-
geliści opisują scenę, jak Kefas trzykrotnie zaprzecza,
jakoby Go znał i jak po trzecim razie pieje kogut, a Piotr
wybucha płaczem, wspominając przepowiednię Mistrza.
Łukasz do swojej relacji dodaje jeszcze bardzo istotne
zdanie: "A  Pan obrócił się i spojrzał na Piotra". Każdy, kto
chociaż raz poczuł na sobie wzrok Jezusa, rozumie, dlacze-
go jest to takie ważne: Jego spojrzenie ocala i przywraca
życie. I uczy miłości, o czym Piotr również miał się wkrótce
przekonać.
 Hebrajskie słowo ain oznacza oko, a jednocześnie
naturalne źródło wody. Z kolei woda jest źródłem życia
- ziemskiego, podobnie jak spojrzenie Jezusa jest źródłem
życia wiecznego.

Masz wolne popołudnie i ochotę na dobrą zabawę?
Zastanawiasz się, jaki upominek wręczyć najbliższym?
Nie wiesz, jak ustroić choinkę?
             Przyjdź!  Zobacz!  Pomożemy!
Spotkania we wtorki i czwartki
w godz. 14.30  - 16.30 w salce parafialnej.

Warsztaty plastyczne dla dzieci



 W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej
Papież Franciszek otworzył Drzwi Święte w bazylice
watykańskiej, inaugurując nadzwyczajny Rok Miłosierdzia.
Dla nas Polaków, ma to szczególne znaczenie i jest
cudownym darem. W tym czasie będziemy obchodzimy
1050. rocznicę Chrztu Polski, a Ojciec Święty Franciszek
będzie gościł w naszym kraju podczas Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie, którego motywem przewodnim
są słowa z Ewangelii Św. Mateusza: ,,Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
 Gdy słyszmy o Miłosierdziu, to chyba pierwsze co
przychodzi na myśl, to postać Św. Siostry Faustyny i pisany
przez nią Dzienniczek, jej oddanie i zaufanie Bogu, Koronka
do Miłosierdzia Bożego, a także Sanktuarium w Krakowie
- Łagiewnikach. O życiu Św. Faustyny można naprawdę
wiele napisać, jednak najważniejsze jest to, że w obliczu
trudności nigdy się nie poddała, a jej życie to świadectwo
słowa, modlitwy i ufności. Zdumiewa to, że tej prostej, ale
jakże pokornej zakonnicy, Bóg powierzył niezwykłą misję
- bycia Apostołką Bożego Miłosierdzia. Życie Świętej nie
było "usłane różami", ponieważ towarzyszyły jej nieustannie
upokorzenia, zranienia i przykrości. Nawet gdy wstąpiła
do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
doświadczała silnych pokus przeciwko wierze i nie-
zrozumienia ze strony klasztornego otoczenia. Jednak
Święta Faustyna, nawet w obliczu trudności nie przestała
ufać, i darzyć Boga miłością, przez co stała się odbiciem
Miłosierdzia Bożego dla innych.
 Świadectwo życia tej pokornej Świętej niejednokrotnie
może nas zawstydzać. Ileż razy, my w obliczu jakichkolwiek
życiowych trudności, załamujemy się, widzimy wszystko
w czarnych barwach i jesteśmy przekonani, że gaśnie
bezpowrotnie nadzieja. Gdy przychodzą życiowe próby
zapominamy o Łasce Bożej i Bożym Miłosierdziu. Nie jest
sztuką ufać, gdy w życiu dominuje szczęście i spełnienie,
ale wtedy gdy pojawia się niebezpieczeństwo, gdy wszystko,
co piękne przykrywa smutek i przygnębienie. W obliczu
takich doświadczeń  najtrudniej jest z wiarą wyznać słowa
umieszczone na obrazie Jezusa Miłosiernego: "Jezu, ufam
Tobie".
 Jednym z wielu przykładów, obrazujących, że w obliczu
trudności można liczyć tylko na niezawodną Bożą pomoc,
jest historia z minionych wakacji. Grupa znajomych,
zarażona miłością do gór, wybrała się na południe Polski,
aby kilka dni urlopu spędzić w otoczeniu pięknej przyrody,
pooddychać górskim powietrzem i sprawdzić granice
swojej ludzkiej, fizycznej wytrzymałości. Zwieńczeniem ich
tygodniowego pobytu, miało być zdobycie szlaku, który dla
początkujących ,,wspinaczy" wymagał największego
pokładu sił. Jednak wejście na szczyt okazało się bardziej
przyjemne niż mogłoby się wydawać. Podczas drogi nie
zabrakło krótkiego wspólnego posiłku, ale też wzajemnego
wspierania się i wymieniania doświadczeń. Jednak wszyscy
mieli świadomość, że ,,o pełni sukcesu można mówić
dopiero, gdy zejdzie się do bazy" i wiedzieli, że przed nimi
jeszcze kilka godzin drogi powrotu do ośrodka wypo-
czynkowego. Jako że niektórzy z góry schodzili bardzo
szybko i w żaden sposób nie można było ich dogonić,

to zapadła decyzja, że wszyscy idą w swoim tempie,
a spotkają się w ustalonym miejscu zbiórki - malowniczym
górskim schronisku. Cztery osoby, które rozpoczęły swoją
wędrówkę, gdy pozostałej części grupy nie było już widać,
w obliczu wątpliwości, którym szlakiem dojść do wyzna-
czonego miejsca, zaczęli pytać miejscowych ludzi o drogę.
Niektórzy nie potrafili udzielić odpowiedzi, jednak jedna
pani nie będąc przekonana, postanowiła się upewnić i pa-
trząc na mapę pokazała drogę. Znajomi dziękując kobiecie
za pomoc, ruszyli wskazanym szlakiem. Zachwyceni uro-
kiem otaczających ich górskich widoków i cichym szumem
potoków, w przerwach w uwieńczaniu na fotografiach
piękna tego świata, co jakiś czas upewniali się, czy na
pewno idą dobrą drogą. Spotykali nawet pracujących przy
drodze robotników i co ciekawe zmierzających w tym
samym kierunku kilku polskich turystów, a było to rzad-
kością, gdyż znajdowali się już po czeskiej stronie gór. Po
kilku godzinach wędrówki, z racji przebywania na
terytorium innego kraju, tracili zasięg w telefonach. Jednak
jednej z osób, czekających już w umówionym schronisku,
udało się do nich dodzwonić. Zasypani pytaniami o miejsce
pobytu, i dlaczego jeszcze nie są na miejscu zbiórki,
cierpliwie tłumaczyli, gdzie się znajdują. Usłyszeli, że na
drodze do schroniska nie było żadnych robotników, żadnych
potoków, po prostu nic nie przypominało miejsc, które mijali.
 Cała czwórka
spojrzała sobie
głęboko w oczy
i nie musiała nic
mówić, gdyż
wszystko było
jasne: niefortunnie
pomylili szlak…
W obliczu tego
wszystkiego, zaczęli się modlić i prosić Boga o pomoc. Ze
spokojem popatrzyli w Niebo i wypowiedzieli słowa: ,,Jezu,
ufam Tobie". Wierzyli, że Chrystus idzie razem z nimi i nie
pozwoli, aby stała im się krzywda, i dzięki Niemu cali
i zdrowi dotrą do swojego ośrodka. Niesamowitym doś-
wiadczeniem było to, jakich ludzi Bóg postawił im na
drodze. Spotkali niemieckich turystów, z którymi udało się
porozumieć, którzy dodali otuchy i doradzili, aby cały czas
szli dalej, co prawda droga ta nie będzie krótka, ale
doprowadzi ich do celu. Po jakimś czasie dotarli do czeskiej
gospody i zastanawiali się, co dalej. Stojąc na zewnątrz
jedna z osób głośno powiedziała, że jej cichym marzeniem
byłoby spotkać na tych czeskich terenach rodaków
i w końcu usłyszeć polski język. Po chwili niespodziewanie
podeszli do nich właśnie Polacy, jak się później okazało
studenci z Poznania, i zapytali, w czym mogą pomóc.
Zaskoczeniu nie było końca, a napotkani polscy turyści
dokładnie wytłumaczyli którymi szlakami iść. Zgubieni
wędrowcy spokojnie zmierzali w dobrym kierunku, co
ciekawe w dobrych nastrojach, ufając Bożemu Miło-
sierdziu, odmawiając Koronkę i śpiewając pieśni wielbiące
Boga. Tego malowniczego schroniska nigdy nie zobaczyli,
ale przez swoją pomyłkę i zagubienie, doświadczyli Bożej
opieki. Szczęśliwie dotarli do ośrodka wypoczynkowego,

JEZU, UFAM TOBIE!



III NIEDZIELA ADWENTU

Joanna

 W wielkim mieście, w nowoczesnym apartamentowcu
w modnej dzielnicy mieszkał Człowiek Który Dużo
Pracował. Był on tak bardzo zajętą osobą, że każdą minutę
dnia miał dokładnie rozplanowaną i rzadko zdarzało się,
żeby robił tylko jedną rzecz na raz. Na przykład jedząc
śniadanie, jednocześnie sprawdzał pocztę elektroniczną,
jadąc samochodem, rozmawiał z klientami przez zestaw
głośnomówiący, a oglądając film w sobotni wieczór (nigdy
dłużej niż przez 12 minut), płacił rachunki przez Internet.
Człowiek był bardzo dumny z tego, że Dużo Pracował.
Uważał to za najwyższy stan, jaki można osiągnąć
we współczesnej cywilizacji. Dlatego z pewną wyższością
traktował osoby, które miały tę wadę, że posiadały wolny
czas i zamiast na pożyteczne zajęcia, wykorzystywały go
na przyjemności, na przykład spotkania ze znajomymi czy
spacery po plaży. Człowiek Który Dużo Pracował oczy-
wiście spędzał całe dnie w pracy. Z rodziną rzadko się
widywał, a jego najlepszym przyjacielem już od dawna był
smartfon. Poza pracą nie miał zainteresowań. Nie bardzo
wiedział, jaka jest pogoda czy pora roku, bo zarówno jego
apartamentowiec, jak i biuro, w którym pracował, miały
podziemne garaże. Człowiek był zadowolony ze swego
trybu życia i czuł się spełniony. Aż pewnego dnia
w budynku, gdzie pracował, wysiadł prąd. Awaria okazała
się bardziej skomplikowana niż można by się spodziewać

po nowoczesnym biurowcu i wszystkich odesłano do domu.
Człowiek postanowił, że skoro tak, to może trochę się
przejdzie i pooddycha świeżym powietrzem, czego nie robił
już od bardzo dawna. Wyszedł przed budynek i zatrzymał
się w pół kroku, zdumiony tym, co zobaczył. Powietrze
pachniało mrozem, na drzewach i drogach leżał czysty,
świeży śnieg, a niebo olśniewało doskonałym błękitem.
Człowiek nie pamiętał, kiedy ostatni raz widział coś równie
pięknego. Poczucie obowiązku kazało mu nie zatrzymywać
się i nie tracić czasu na podziwianie widoków,
ale Zapracowanemu Człowiekowi udało się przejść tylko
parę kroków. Usiadł na pierwszej z brzegu ławce i nie
ruszył się przez najbliższe cztery
godziny. O czym myślał przez ten
czas? Czy dalej podziwiał widok?
Chyba nie, bo oczy miał przym-
knięte. Jego twarz rozświetlały
promienie grudniowego słońca. A może było to odbicie
wielkiego pokoju, który nieoczekiwanie wypełnił całą jego
istotę? Kiedy wreszcie podniósł się z ławki, nie był już tym
samym Człowiekiem Który Dużo Pracował. Kim więc
był? Tego jeszcze nie wiedział, ale miał nadzieję, że kimś
lepszym niż do tej pory.

Panie Jezu, czy narodzisz się dla Człowieka Który
Dużo Pracował? On bardzo Ciebie potrzebuje.

nie spóźnili się nawet na umówiony posiłek, a potem zdali
sobie jeszcze sprawę, że nawet deszcz ich ominął,
ponieważ zaczęło padać, gdy byli już na miejscu…
 Ta historia pokazuje, że ufność w ludzkie słowa może

być zawodna, jednak w Boże nigdy. Bóg jest zawsze
obecny w naszym życiu, a w chwilach trudnych, Jego
Miłość i Dobroć przecież można poczuć jeszcze bardziej…

Barbara Majkowska

 W Roku Jubileuszowym wierni mogą czerpać z ducho-
wego skarbca Kościoła i uzyskiwać odpusty. Odpust
można zyskać raz dziennie dla siebie lub dla zmarłych.
Aby uzyskać łaskę odpustu zupełnego należy spełnić
zwyczajne warunki określone przez Kościół oraz
dodatkowo wypełnić warunki dotyczące Roku Jubile-
uszowego. Przypominamy, iż zwykłe warunki uzyskania
odpustu zupełnego to:
1. Sakramentalna spowiedź, 2. Komunia Eucharystyczna,
3. Modlitwa według intencji Ojca świętego ("Ojcze nasz"
i "Zdrowaś Maryjo" lub inna), 4. Wykluczenie przywiązania
do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego (gdy brak
któregokolwiek z elementów odpust będzie częściowy).
 Dodatkowe warunki związane z odpustem zupełnym
w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia można spełnić na
cztery różne sposoby:
1. Pielgrzymka do Drzwi Świętych (Bram Miłosierdzia)
w Rzymie lub w katedrze lub w kościele wyznaczonym
przez biskupa. Takimi kościołami w naszej najbliższej
okolicy są: Katedra w Oliwie, Bazylika Mariacka, kościół
Św. Józefa w Gdańsku, kościół w Matemblewie,
Sanktuarium Miłosierdzia Księży Zmartwychwstańców
we Wrzeszczu, Miłosierdzia Bożego na Migowie
i Św. Alberta na Przymorzu

ODPUSTY W ROKU JUBILEUSZOWYM
2. Uczestnictwo we Mszy Świętej, 3. Refleksja nad
miłosierdziem, 4. Odmówienie wyznania wiary,
5. Modlitwa za papieża, 6. Wykonanie jednego lub kilku
uczynków miłosierdzia co do duszy lub ciała, 7. Zaangażo-
wanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego
i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca.
Chorzy, starsi, samotni mogą otrzymać odpust przez:
1. Przeżywanie z wiarą i nadzieją choroby i cierpienia,
2. Komunię Świętą lub uczestnictwo we Mszy Świętej
i modlitwę wspólnotową również za pośrednictwem
środków masowego przekazu.
Więźniowie mogą otrzymać odpust gdy:
1. Szczerze pragną na nowo włączyć się w życie
społeczeństwa, 2. Traktują przejście przez drzwi celi jako
przejście przez Drzwi Święte, 3. Nawiedzą kaplicę
więzienną, 4. Uczestniczą we Mszy Świętej, 5. Czynią
refleksję nad miłosierdziem, 6. Odmówią wyznanie wiary
i pomodlą się za papieża.
 Jednocześnie przypominamy, że na
mocy Bulli Misericordiae vultus każdy
kapłan w Roku Jubileuszowym może
rozgrzeszać z grzechu aborcji.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela, 13 grudnia 2015 r. - 3. Niedziela Adwentu
7.30 + Teofila (k), Julian, Marianna, Ignacy, Feliksa (k); 9.30 + Marian Mielewski w 8. rocznicę śmierci, +z rodziny;
11.00 - dziękczynna za szczęśliwe narodziny Stasia, z prośbą o błogosławieństwo dla rodziny; 12.15 + Stanisław
w rocznicę śmierci; 18.30- dziękczynna dla Wandy i Marka w 49. rocznicę ślubu, z prośbą o łaski na dalsze lata
Poniedziałek, 14 grudnia - Świętego Jana od Krzyża
7.30 + rodzice z obojga stron oraz rodzeństwo; 17.00 + z rodzin: Uździło, Kolesińscy i Sulewscy
Wtorek, 15 grudnia
7.30 + Stanisław Gralak w 9. roczn. śmierci; 17.00 + rodzice: Zofia, Władysław, rodzeństwo i krewni ze strony rodziców
Środa, 16 grudnia
7.30 - o potrzebne łaski dla wnuczek w nauce, o dary Ducha Świętego, opiekę miłosiernej Matki ze świętym Józefem
w dalszym ich życiu rodzinnym; 17.00 + Brygida Krygier - int. od drugiej róży
Czwartek, 17 grudnia
7.30 - o miłosierdzie i błogosławieństwo Boże dla córki i syna wraz z najbliższymi, o skuteczne leczenie i żywą wiarę;
17.00 + Kazimierz Śliwa w m-c po pogrzebie
Piątek, 18 grudnia
7.30 - o zdrowie i błogosławieństwo dla Marii, Małgorzaty, Krzysztofa, Łukasza, Tomasza;
17.00 + Maria Piotrowska w m-c po pogrzebie
Sobota, 19 grudnia
7.30 + Janina, Bolesław, Tadeusz; 18.00 - w intencji ks. Dariusza o opiekę MB Nieust. Pomocy, światło i moc Ducha
Świętego, siły w walce z chorobą oraz nadzieję na wyzdrowienie

1. Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W sobotę wieczorna Msza św. o godz. 18.00. Zachęcamy, aby
dzieci i dorośli przychodzili na roraty z lampionami.
2. W środę i piątek po Roratach zapraszamy dzieci na pyszne kakao do domu parafialnego.
3. Spotkania rekreacyjne dla dzieci, połączone z odrabianiem lekcji, we wtorek i czwartek w godzinach 14.30 - 16.30.
4. Zbiórka osób zapisanych na film pt. "Zakazany Bóg" we wtorek o godz. 19.15 w kinie w Alfa Centrum na Przymorzu.
5. Spotkania wigilijne grup duszpasterskich odbywać się będą w następującym porządku:
- młodzież bierzmowana - w środę o godz. 19.00
- młodzież - w czwartek o godz. 18.30 Msza św., a potem wigilia
- Żywy Różaniec - w piątek o godz. 18.00
- służba liturgiczna oraz chórek - w sobotę o godz. 10.00
- Rada Parafialna, Semper Fidelis, szafarze oraz kościelni - w sobotę o godz. 19.00
6. Przedstawiciele rady parafialnej zbierają dzisiaj do puszek ofiary na przedświąteczne wsparcie uboższych rodzin
z naszej parafii. Przy św. Antonim jest wystawiony kosz, do którego można przynosić produkty żywnościowe.
7. Za tydzień taca przeznaczona na cele remontowo-inwestycyjne. W ostatnim czasie wykończyliśmy jedno
pomieszczenie w domu parafialnym na piętrze. Będzie wykorzystane na spotkania modlitewne lub formacyjne
w niewielkich grupach. Odmalowaliśmy również naszą dużą salę w domu parafialnym. Został zakupiony mikser muzyczny
wraz z mikrofonami dla chórku. Wciąż czekamy na instalacje alarmową, a od jutra będzie remont zakrystii ministrantów
na piętrze wieży.
8. W przyszłą niedzielę zapraszamy na Kiermasz Świąteczny, w czasie którego będzie można nabyć m.in. słodkie
pierniczki oraz ozdoby świąteczne, przygotowane przez młodzież oraz dorosłych parafian. Dochód przeznaczony będzie
na duszpasterskie działania z dziećmi i młodzieżą w naszej parafii.
9. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy Św.


