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W codziennym życiu zdarza się nam spotykać ludzi bardzo krytycznych i
wymagających, któ rzy łatwo dostrzegają nasze wady i błędy, obnażając je
ciętym językiem. Zazwyczaj nie darzymy ich sympatią, często wręcz ich
ignorujemy. A przecież mają oni w sobie coś z Jana Chrzciciela, surowego
proroka wzywającego do nawró cenia. Surowość, z jaką drugi człowiek widzi
nasze wady i błędy, nie zawsze jest wynikiem jego stronniczości. Często może
być reakcją na naszą zatwardziałość serca i wezwaniem do przemiany życia.
Ewangelia (Łk 3, 1-6)
Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Było to w piętnastym roku rządó w Tyberiusza Cezara.
Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod
tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz
tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanó w Annasza i Kajfasza skierowane
zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawró cenia dla
odpuszczenia grzechó w, jak jest napisane w księdze mó w proroka Izajasza:
«Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla
Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda gó ra i pagó rek zró wnane,
drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie
ujrzą zbawienie Boże».
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ZASŁUCHANI W SŁOWO BOŻE

10

Poniedziałek
grudnia

1. czytanie (Iz 35, 1-10) Sam Bó g przyjdzie, aby nas
zbawić
Ewangelia (Łk 5, 17-26) Chrystus uzdrawia duszę i ciało
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Wtorek
grudnia

1. czytanie (Iz 40, 1-11) Pan pocieszy swó j lud
Ewangelia (Mt 18, 12-14) Bó g nie chce zguby zbłąkanych
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Środa
grudnia

1. czytanie (Iz 40, 25-31) Bó g dodaje mocy zmęczonemu
Ewangelia (Mt 11, 28-30) Chrystus pokrzepia
utrudzonych
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Czwartek
grudnia

1. czytanie (Iz 41, 13-20) Bó g jest odkupicielem
Ewangelia (Mt 11, 11-15) Nie ma większego człowieka od
Jana Chrzciciela
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Piątek
grudnia

1. czytanie (Iz 48, 17-19) O, gdybyś zważał na me
przykazania!
Ewangelia (Mt 11, 16-19) Ci, któ rzy odrzucili Jana
Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa
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Sobota
grudnia

1. czytanie (Syr 48, 1-4. 9-11) Eliasz przyjdzie powtó rnie
Ewangelia (Mt 17, 10-13) Eliasz już przyszedł, a nie
poznali go
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Niedziela
grudnia

1. czytanie (So 3, 14-17) Bó g jest wśró d swojego ludu
2. czytanie (Flp 4, 4-7) Pan jest blisko
Ewangelia (Łk 3, 10-18) Zapowiedź nowego chrztu

W TYM TYGODNIU:

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy (13.12)
Najstarszy żywot św. Łucji pochodzi z V wieku. Była przeznaczona dla
pewnego młodzień ca z niemniej szlachetnej rodziny. Kiedy udała się z
pielgrzymką na gró b św. Agaty do pobliskiej Katanii, aby uprosić zdrowie dla
swojej matki, miała się jej ukazać sama św. Agata i przepowiedzieć śmierć
męczeń ską. Kiedy więc Łucja powró ciła do Syrakuz, cofnęła wolę wyjścia za
mąż i rozdała majętność ubogim; złożyła także ślub dozgonnej czystości.
Wkró tce wybuchło prześladowanie chrześcijan, kandydat do jej ręki
zadenuncjował ją jako chrześcijankę. Kiedy nawet tortury nie załamały
bohaterskiej dziewicy, została ścięta mieczem. Działo się to 13 grudnia ok. 304
roku.
Wspomnienie św. Jana od Krzyża (14.12)
urodził się w 1542 roku w Fontiveros (Hiszpania). Jego ojciec zmarł gdy miał 2
i pó ł roku. Jan został oddany do przytułku. Potem pracował w szpitalu, by
następnie pró bować ró żnych zawodó w u kolejnych majstró w: w tkactwie,
krawiectwie, snycerstwie, jako malarz, jako zakrystian, wreszcie jako
pielęgniarz. W roku 1563, mając 21 lat, wstąpił do karmelitó w. W 25. roku

życia otrzymał święcenia kapłań skie. W dniu swojej Mszy prymicyjnej spotkał
św. Teresę z Avila, któ ra podjęła się dzieła reformy żeń skiej gałęzi Karmelu. Te
dwie bratnie dusze zrozumiały się i postanowiły wytężyć wszystkie siły dla
reformy obu rodzin karmelitań skich. W następnym roku św. Teresa namó wiła
pewnego szlachcica, żeby ofiarował dom w Duruelo na założenie pierwszej
fundacji reformy. Tam przenió sł się Jan wraz z dwoma przyjació łmi, któ rych
pozyskał dla reformy. 28 listopada 1568 r. złożyli ślub zachowania pierwotnej
reguły. W postępowaniu Jana przełożeni dopatrzyli się niesubordynacji.
Obawiali się rozkładu zakonu. Posypały się napomnienia i nakazy. Jan został
aresztowany w Avila w nocy z dnia 2 na 3 grudnia 1577 roku i siłą zabrany do
Toledo. Wtrącony do więzienia klasztornego, był nie tylko pozbawiony
wolności, ale skazany na głó d i częstą chłostę. 15 sierpnia 1578 roku udało mu
się uciec z zakonnego więzienia. W roku następnym (1579) otworzył nowy
dom reformy, w Baeza, gdzie pozostał jako przełożony do 1582 r. W roku 1581
z domó w zreformowanych karmelitó w utworzona została osobna prowincja.
Zezwolił na to papież Grzegorz XIII specjalnym breve z 22 lipca 1580 roku.
Najbardziej sławny stał się Jan od Krzyża dzięki swoim pismom. Kiedy liczba
zreformowanych klasztoró w zaczęła rosnąć i powstawały nowe prowincje,
papież Sykstus V zezwolił na wybó r osobnego wikariusza generalnego dla
prowincji zreformowanych, ale generał miał być jeszcze wspó lny dla obu
rodzin karmelu. Papież miał bowiem nadzieję, że niebawem cały zakon
przyjmie reformę. W roku 1588 odbyła się pierwsza kapituła generalna
prowincji zreformowanych. Jednak stronnictwo złagodzonej reguły wzięło
gó rę. Jan został usunięty ze wszystkich urzędó w i jako zwykły zakonnik
zakoń czył niebawem ż ycie w klasztorze w Ubedzie 14 grudnia 1591 roku w
wieku zaledwie 49 lat. Umierał zupełnie osamotniony.
źródło :mateusz.pl

DZIEŃ SKUPIENIA...

25 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa Kró la Wszechświata
Liturgiczna Służba Ołtarza obchodzi swoje Święto. Podczas mszy świętej o
godz. 9.00 do grona ministrantó w zostało przyjętych 7 chłopcó w a cała Służba
Liturgiczna odnowiła swoje przyrzeczenia. Wieczorem odbyło się spotkanie
przy stole ministrantó w i lektoró w oraz ich rodzicó w wraz z księżmi naszej
parafii.
8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP swoje święto
obchodzą Dzieci Maryi. Podczas Mszy świętej o godz. 18.00 modliliśmy się w
ich intencji.
To świętowanie poprzedził dzień skupienia zorganizowany dla dzieci
służących Panu Jezusowi w powyższych grupach. Dlatego 24 listopada

(sobota) wraz z księżmi wikarymi, Marianki i Ministranci z naszej parafii udali
się na dzień skupienia do Sió str ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego
Serca Jezusa w Bytomiu.
Po przyjeździe na miejsce poszliśmy na spotkanie z Panem Jezusem
do kaplicy. Tam, ks. Grzegorz rozpoczął nabożeń stwo i ze śpiewem na ustach
adorowaliśmy Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Był to czas na
modlitwę w ciszy, na modlitwę śpiewem a także była możliwość skorzystania
z sakramentu pokuty i pojednania. Po adoracji Najświętszego Sakramentu
udaliśmy się na film pt. ,,Młody Mesjasz’’ w reżyserii Cyrusa Nowrasteha. Film
ten opowiada o tym jak mogło, powtarzam, jak mogło wyglądać życie Pana
Jezusa, gdy był młody. Film pewnie jest oparty głó wnie na apokryfach i na
osobistych przemyśleniach autora.
Po filmie był czas na jedzenie. Siostry ugotowały nam pyszny żurek i
myślę, że każdemu smakowało, bo garnki zostały opró żnione do zera. W
trakcie obiadu był czas na rozmowy, można powiedzieć, że był to czas na
integrację między nami.
Po obiedzie udaliśmy się znowu do kaplicy. W kaplicy ks. Michał
wygłosił nam konferencję. Mó wił między innymi o tym, gdzie w Piśmie
Świętym jest mowa o ,,pierwszym ministrancie’’, jaki powinien być ministrant,
jak powinien się zachowywać. Mó wił także o ważnej służbie Dzieci Maryi.
Pamiętam też, że ks. Michał mó wił, że ministranci i Dzieci Maryi powinni
wnosić radość w miejsca, gdzie przebywają. Był to czas na refleksję.
Po konferencji w jadalni czekał na nas podwieczorek, pyszne pączki i
drożdżó wki, a po nim wszyscy pakowaliśmy sianko do torebek na stó ł
wigilijny, któ re to można zakupić u Marianek po Mszach świętych oraz w
zakrystii.
Bardzo serdecznie dziękujemy ks. Grzegorzowi i ks. Michałowi za
zorganizowanie tego dnia. Bó g zapłać!
Dominik Sacher

Stołówka „CARITASU” organizuje tanie przyjęcia okolicznościowe.
CENNIK: np. stypy: obiad + kawa, ciasto: 20 os. – 700 zł; każda następna osoba
– 20 zł Inne uroczystości (komunie, chrzciny, urodziny) cena do uzgodnienia.
INFORMACJE – tel. 698 797 430 lub 513 298 888

