Uzupełnij: 1. … ścieżki dla Pana 2. Tak jest napisane w księdze mów proroka …
3. skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna … 4. Jan głosił … nawrócenia dla
odpuszczenia grzechów 5. Przygotujcie … Panu 6. … ludzie ujrzą zbawienie Boże.
7. Niech drogi … drogami gładkimi 8. Jan obchodził całą okolicę nad … 9. każda góra
i pagórek będą … 10. Było to w piętnastym roku rządów … Cezara 11. W tym czasie
Herod był tetrarchą … 12. Jan to „Głos wołającego na … ”
13. Poncjusz Piłat był
w tym czasie namiestnikiem … 14. Każda dolina niech będzie …
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uśmiech. Człowiek po to,
by się uśmiechnąć, musi mieć policzek. Uśmiech jest zawsze do ludzi. … W uśmiechu jest
coś dziecięcego, … jest czułość, tkliwość, serdeczność, rzewność, uczuciowość…
Pokochajmy uśmiech, wdzięk serca. Uśmiechnijmy się … i kiedy ciemno, coraz drożej
i niebo z komarami – uśmiechu Baranku Boży –zmiłuj się nad nami. [x. Jan Twardowski]
„Jeśli na świecie jest radość jaka, to posiadają ją ludzie czystego serca”. Dlatego
spowiadamy się przed Bożym Narodzeniem, by z czystym sercem powitać Dzieciątko
Boże… [Tomasz a’ Kempis w: St. Klimaszewski MIC, Bóg i wiara w przykładach …, s.127]
Bóg przerasta nasze rozumowanie. Mesjasz przyszedł niepodobny do tego, na którego
czekano ... mówił o królestwie niewidzialnym, opierającym się na miłości i dobroci, a nie
na przemocy, wojsku, policji. Jezus przyszedł na świat, aby mówić ludziom tylko o Bogu
i o tym, by zaufać Bogu całkowicie ... żeby na takiego Mesjasza czekać... trzeba oderwać
się od tego co zewnętrzne i powierzchowne... - Św. Jan Chrzciciel zapowiada sakrament
chrztu świętego. – Ludzie nieraz gorszą się, kiedy dziecko w czasie chrztu krzyczy
w niebogłosy. – Może to święty niepokój, przeczucie tego, czym jest odpowiedzialność
ochrzczonych... Być ochrzczonym to być tym, przez którego Pan Jezus chce przyjść na
świat. [x.Jan T.].
MOJE POSTANOWIENIE:
Pomodlę się o wierność Bożym przykazaniom i dobrą spowiedź i o to, aby nie stwarzać
żadnych powodów do gniewu, a tylko do radości ...
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Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! wszyscy ludzie
ujrzą zbawienie Boże. (Łk 3,4.6)
Łk 3,1-6
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat
był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą
Iturei i kraju Trachonu, 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 niech będzie wypełniona, każda góra
i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami
gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Czasami sprawy toczą się tak wartkim nurtem, że tracimy z oczu to, co najważniejsze –
cel naszego życia. Poddajemy się fali licznych obowiązków, brakuje nam czasu i sił na
spokojną refleksję, stopniowo zapadamy w duchową drzemkę. Dziś głos Bożych proroków
– Jana Chrzciciela i Izajasza – wyrywa nas z uśpienia. Chociaż mocny i zdecydowany, nie
jest to głos potępienia, ale wezwania do nawrócenia i nadziei: Wyprostujcie wasze drogi,
wyrównajcie pagórki, bo oto Zbawiciel nadchodzi! [O. J.Kruczek OP, „Oremus” XII 03, s. 34].

Ojciec Franciszek: Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ta uroczystość liturgiczna wskazuje
sposób, w jaki Bóg działa już od początków naszej historii. Po grzechu Adama i Ewy Bóg
nie chciał zostawić ludzkości samej, wystawionej na działanie zła. Stąd też w swoim
zamyśle zechciał On, aby Maryja, święta i niepokalana w miłości (por. Ef 1, 4), stała
się Matką Odkupiciela człowieka. Na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią
przebaczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu i nikt nie może
ograniczyć miłości Boga, który przebacza. W tę właśnie Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia otworzę z radością Drzwi Święte. Z tej okazji staną się one Bramą Miłosierdzia,
gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza,
przebacza i daje nadzieję. [Źródło: Papieska bulla „Misericordiae vultus”].
Jan Paweł II - "Przyszedłem po to, aby mieli życie i mieli je w obfitości" (por. J 10,10).
… Taka jest ewangeliczna prawda o darze z siebie, bez którego człowiek nie może
"urzeczywistnić" siebie samego. Widać zarazem, jak głęboko ten "bezinteresowny dar"
jest osadzony w Darze Boga-Stwórcy i Boga-Odkupiciela. Jak głęboko jest on
osadzony w Duchu Świętym, którego Kościół w Sakramencie Małżeństwa zaprasza do
"nawiedzenia serc". [LIST DO RODZIN (GRATISSIMAM SANE) Z OKAZJI ROKU RODZINY 1994]
Stefan Kardynał Wyszyński – Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może
służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest
służebnikiem. [z: Kromka Chleba s.90]. …
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Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował
dla ciebie Duch Święty. II - Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" św. Łukasz wyczuł niebezpieczeństwo zaliczania
chrześcijaństwa do mitu lub filozofii i w swych Pismach natchnionych zatroszczył się o to,
by podać historyczne wymiary dzieła Jezusa. Zaznacza, że „Wyszło rozporządzenie
Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie” /Łk 2, 1/, i dlatego
św. Józef ze swoją żoną musiał udać się do Betlejem. Podaje dokładnie, kiedy rozpoczął
swą publiczną działalność Jan Chrzciciel: „Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza
Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei … Spotkanie
Boga z człowiekiem zostaje przez niego wpisane w dzieje Cesarstwa Rzymskiego oraz
w dzieje narodu izraelskiego, a przez to w dzieje świata.. – Czy ja taż łączę czytanie
tekstów Pisma Świętego z uzupełnianiem wiadomości na temat świata, w którym
wydarzenia opisane w Biblii miały miejsce?.. – Czy zdaję sobie sprawę, że dopiero takie
odczytanie gwarantuje właściwe poznanie zamysłu Boga wobec nas? - I dziś Ewangelia
realizuje się w naszej rzeczywistości. Można bardzo dokładnie podać zarówno czas, jak
i miejsce jej wcielania w życie. Wydarzenia zbawcze dokonują się w grudniu bieżącego
roku wszędzie ... Bóg współpracuje z ludźmi, mieszka w wielu świątyniach, wędruje
ulicami miast i wiejskimi drogami. Słowo Boże jest kierowane do konkretnych ludzi: do
Ciebie … To nie mit, to nie filozofia, to konkretne wezwanie Boga do realizacji życia
w ścisłej współpracy z Nim. … Wydarzenie trwa. Nie da się go wymazać z dziejów świata.
Bóg w nie wkroczyłi zostanie aż do skończenia historii. Nie zawsze Boga dostrzegamy, ale
Nim żyjemy. … Chrystus jako światłość świata zabłysnął dwa tysiące lat temu i stopniowo
dociera do wszystkich zakątków ziemi. …Gdyby Go zabrakło, zrozumielibyśmy jak trudno
bez Niego żyć… Na szczęście nie zabraknie. On nas zapewnił: „Oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” /Mt 28, 20/. III. Oratio: Teraz ty mów do
Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, rodzi w tobie
słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla
nas (Ps 126)
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego
westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Daj Gdy
Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. (z Ps 126) [wg ks. E. Staniek
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KALENDARIUM:
07 XII – pn. - Wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła - (340-397) Został
przymuszony do święceń kapłańskich przez mieszkańców Mediolanu, którzy chcieli, aby
został ich biskupem. Bywa, że Bóg posługuje się presją ze strony ludzi, aby nam wskazać
właściwą drogę. Ambroży swoim nauczaniem przyg. wierzących na nadejście dnia, w
którym nikt już nie będzie czynił zła, bo Bóg – ukrzyżowany z powodu swej miłości do ludzi
– będzie jedyną radością wszystkich. W tym dniu otworzą się nasze oczy i zobaczymy Go
takim, jaki jest, sami stając się do Niego podobni [P. Bieliński, „Oremus” XII 2001, s. 28].
08 XII – wt. - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Najświętsza Maryja Panna – niepokalanie poczęta – cała skierowana ku Bogu i Jemu
oddana, dobrowolnie i z wiarą przyjęła Boże Słowo.
[O. Jakub Kruczek OP, „Oremus” XII
2003, s. 38].
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE cd.:
we wtorek, 8.XII. – ul. Krzyżanowskiego 34, 36, 42, 44, 46 i 46a; w środę, 9.XII – ul.
Płocka 4; w czwartek, 10.XII – ul. Płocka 8; w piątek, 11.XII – ul. Płocka 10, 12 i 14.
Tradycyjnie prosimy uprzejmie naszych Parafian z wyżej wymienionych bloków,
a obecnych na Mszy św., o pomoc przy rozwieszeniu zawiadomień o kolędzie na swoich
blokach. Zawiadomienia są do odbioru w zakrystii. Serdeczne „Bóg zapłać” za okazaną
pomoc! Kolęda trwa od godz. 16.30 do 21.00 !

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Adwentu - 06 Grudnia 2015r.
1. Dziś I niedziela miesiąca, niedziela adoracyjna. Po Sumie wystawienie N. Sakr.
O g. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Adorację zakończy wspólne nabożeństwo o g. 17.15.
2. Dzisiejszego dnia, jak w każdą II Niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce modli się
i pomaga Kościołowi na Wschodzie. Po Mszach św. przed kościołem jest prowadzona
zbiórka ofiar do puszki na ten cel. „Bóg zapłać” za wsparcie i okazaną pomoc!
3. Jutro I poniedziałek m-ca. O godz. 7.30 Msza św. Zbiorowa za Zmarłych.
4. We wtorek Kościół obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św.
jak w dzień powszedni. Jest to święto patronalne polskich dziewcząt. Zachęcamy tego
dnia do indywidualnej modlitwy w godz. od 12.00 do 13.00. Jest to tzw. „Godzina Łaski”,
w której niebo otwiera się na nasze wołania!
5. Natomiast w czwartek, 10.XII., wspominamy NMP Loretańską. O godz. 17.30 odbędzie
się w kościele modlitewne spotkanie członków Rycerstwa Niepokalanej.
6. Już tydzień Adwentu za nami. Tym samym pierwszy tydzień „Rorat”. Roraty są
codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. Przypominamy, że Msze roratnie
we wtorki i piątki są z udziałem naszych parafialnych szkół i w te dni po Mszy
zapraszamy wszystkie na dzieci na wspólną agapę (śniadanie) do Szkoły. Rekolekcje
Adwentowe, nasze bezpośrednie przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego.
Rekolekcje potrwają do środy włącznie. Każdego dnia będą nauki rekolekcyjne:
o g. 9.00 (dorośli ) i 18.00 dla dorosłych i młodzieży. Spowiedź św.: od pon. do środy od
godz. 8.30 i po poł. od 17.30. Już dziś prosimy Was, Kochani, o modlitwę w intencji
Ojca Rekolekcjonisty oraz o jak najlepsze owoce rekolekcji dla nas wszystkich.
Rekolekcje będzie głosił Ks. Zdzisław Ciesielski.- W grudniu nie będzie spotkania młodz.
przed bierzmowaniem. Kandydaci obowiązkowo biorą udział w rek. adwentowych.
8.
Pod chórem można nabywać świece „Caritas” rozprowadzane w ramach
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Niech w naszej parafii na każdym wigilijnym stole
zapłonie świeca – widoczny znak, że jesteśmy jedną Bożą rodziną, która troszczy się
o biedne dzieci. Również pod chórem można zaop. się w opłatki. W tyg. opłatki można
nabywać w zakrystii lub kanc. Paraf. Do polskiej tradycji należy również sianko na stole
wigilijnym. W sianko z tegorocznych zbiorów można zaopatrzyć się u naszych
ministrantów pod chórem. Nie odkładajmy nabycia sianka na później, bo nie wiadomo,czy
będzie rozprow. w przyszłe niedziele. U ministr. są też karty św. wykonane przez dzieci.
9. Przy bocznym ołtarzu św. Antoniego jest wystawiony kosz na dary serca dla ubogich
na świąteczne paczki. Bóg zapłać za wszelką pomoc!
10. Czas Adwentu to okres przyg. do Świąt Bożego Narodzenia, ale również okres
wizyt duszpasterskich, tzw. „Kolędy”. Wizyta duszp. w naszej parafii, ze względu na
rozległość terytorialną, podzielona jest już od wielu lat na dwa etapy: przed i po świętach.
Przypominamy, że głównym i najważniejszym elementem wizyty duszp. jest wspólna
modlitwa całej rodziny o błogosławieństwo dla domu pod przewodnictwem duszpasterza.
Przygotujmy stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę święconą, Pismo św.
Dzieci i młodzież (zwłaszcza gimnazjalna) niech wyłożą swoje zeszyty od religii.
Przeżywajmy z radością ten święty czas wizyt kapłanów w naszych rodzinach!
10a. Podczas tegorocznej kolędy kapłani będą proponować rodzinom przyjęcie młodych
gości w czasie ŚDM 2016. Wszyscy chętni na przyjęcie młodzieży oraz włączenie się do
wolontariatu mogą zgłaszać to kapłanowi na kolędowym spotkaniu rodziny.
11. Kolęda w najbliższym tygodniu: jutro, 7.XII – ul. Płocka 2B, 2c, 3, 5, 5B, 7, 7a,
Kasprzaka 23a, Brylowska 35 oraz Krzyżanowskiego 48;

