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Przeżywamy dziś we wspólnocie Kościoła niedzielę radości. Jakie to ma
odzwierciedlenie w Ewangelii? Jan Chrzciciel uczy i napomina tych, którzy
przychodzą do niego ochrzcić się w wodach Jordanu. Ciężko cieszyć się i radować
kiedy ktoś zwraca nam uwagę, a jeszcze trudniej gdy nawołuje do dzielenia się
(tłumy), do rezygnacji z zysków (celnicy), do pozbycia się władzy nad innymi
(żołnierze). Podobnie chrześcijanie powinniśmy ukierunkować swoje życie na
zmianę - na nawrócenie się w stronę Mistrza, który obiecuje chrzest w Duchu
Świętym. To jest źródło prawdziwej radości - ogień, który rozpali nasze serca.
Ewangelia (Łk 3, 10-18)
Zapowiedź nowego chrztu
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Có ż
mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie
suknie, niech się podzieli z tym, któ ry nie ma; a kto ma
żywność, niech tak samo czyni». Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i
rzekli do niego: «Nauczycielu, co mamy czynić?» On im powiedział: «Nie
pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono». Pytali go też i żołnierze:
«a my co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie
wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie».
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach
co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemó wił do wszystkich: «Ja was
chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któ remu nie jestem godzien
rozwiązać rzemyka u sandałó w. on będzie was chrzcił Duchem Świętym i
ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę
zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele też innych
napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
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ZASŁUCHANI W SŁOWO BOŻE
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Poniedziałek
grudnia

1. czytanie (Rdz 49, 1a. 2. 8-10) Chrystus będzie pochodził
z pokolenia Judy
Ewangelia (Mt 1, 1-17) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna
Dawida
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Wtorek
grudnia

1. czytanie (Jr 23, 5-8) Mesjasz będzie potomkiem Dawida
Ewangelia (Mt 1, 18-24) Jezus urodzi się z Maryi
zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida
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Środa
grudnia

1. czytanie (Sdz 13, 2-7. 24-25a) Anioł zapowiada
narodzenie Samsona
Ewangelia (Łk 1, 5-25) Archanioł Gabriel zapowiada
narodzenie Jana Chrzciciela
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Czwartek
grudnia
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Piątek
grudnia

1. czytanie (PnP 2, 8-14) Nadchodzi umiłowany
Ewangelia (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego
Mesjasza
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Sobota
grudnia

1. czytanie (1 Sm 1, 24-28) Anna dziękuje za narodzenie
Samuela
Ewangelia (Łk 1, 46-56) Maryja dziękuje za wcielenie Syna
Bożego

Niedziela
grudnia

1. czytanie (Mi 5, 1-4a) Mesjasz będzie pochodził z
Betlejem
2. czytanie (Hbr 10, 5-10) Chrystus przychodzi spełnić
wolę Ojca
Ewangelia (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego
Mesjasza
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1. czytanie (Iz 7, 10-14) Panna pocznie i porodzi Syna
Ewangelia (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna

Z pielgrzymiego Jakubowego szlaku (cz. 5)…
Jarmark adwentowy – Goerlitz… – 1.12.2018r.
W sobotę 1 grudnia 2018 roku o godz. 5:00 wybraliśmy się na kolejną
(6/140) pielgrzymkę. Naszym celem był Goerlitz. W Zgorzelcu spotkaliśmy się
z Panią przewodnik Patrycją Ościak. Dojechaliśmy do Klasztoru cystersek St.
Marienthal w pobliżu miasta Ostritz. Tam zaplanowana była Msza św. Po
wyjściu z autokaru okazało się to niemożliwe ze względu na panujące warunki
atmosferyczne (gołoledź). W związku z tym wró ciliśmy do Zgorzelca i ks.
Grzegorz Rajs odprawił dla nas Mszę św. w Kościele pw. św. Bonifacego.
Kośció ł ten był zbudowany w 1930 r. i był kościołem garnizonowym. Po
eucharystii spożyliśmy obiad polowy – grochó wka – bardzo dobra i
rozgrzewająca na panujący ziąb.
Następnie udaliśmy się do Goerlitz. Goerlitz to miasto
w Saksonii położone przy samej granicy z Polską. Jego bliźniaczym
odpowiednikiem w Polsce jest Zgorzelec. Na początku postó j na zrobienie

zakupó w, a pó źniej pojechaliśmy w kierunku staró wki. Zatrzymaliśmy się przy
Frauenturm zwanej ró wnież Grubą Wieżą Wieża ta wspomniana jest już w
roku 1305. W 1477 roku na południowej stronie bramy została umieszczona
płaskorzeźba z piaskowca Bricciusa Gauske. Po zburzeniu bramy w 1852 roku
została ona umieszczona na swoim teraźniejszym miejscu. Przedstawia ona
nadany przez cesarza Zygmunta Luksemburskiego w 1433 herb miasta
otoczony figurami Św. Marii i Św. Barbary. Dalej spacerowaliśmy staró wką,
podziwialiśmy kolejno Stary Ratusz wybudowany w 1475 r., to z pewnością
jeden z najbardziej charakterystycznych budynkó w tego miasta. Najstarsza
jego część pochodzi z XIV wieku. Schody ratuszowe zbudowane zostały na
przełomie 1537/1538 r. przez samego Wendela Rosskopfa (słynny
budowniczy). Po lewej stronie dostrzec można posąg Temidy- greckiej bogini
sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku- co dziwne, bez opaski na
oczach, zapewniającej jej bezstronność w sądach. Kawałek dalej, ró wnież z
lewej strony, znajduje się bogato dekorowana, renesansowa ambona. To z niej
ogłaszano wyroki sądowe i ważne uchwały rady miejskiej. Pod amboną zwykle
siedział zakuty złoczyń ca oczekujący na wyrok.
Kolejno podziwialiśmy Kośció ł pw. Św. Piotra i Pawła. Prawdopodobnie jest to
najstarszy kośció ł miasta, któ ry stoi na podwalinach kościoła zamkowego z XI
wieku. Z utworzeniem się gminny miejskiej na początku XIII wieku awansował
on do rangi kościoła parafialnego. W 1372 roku kośció ł pod wezwaniem Św.
Piotra i Pawła stał się głó wnym kościołem miasta, podczas gdy kośció ł Św.
Mikołaja został jego filią. W epoce gotyku w roku 1423 została rozpoczęta
przebudowa dawnej bazyliki filarowej na pięcionawowy kośció ł halowy, z
licznymi wieżyczkami, któ re także na zewnątrz miały świadczyć o jego
rosnącej pozycji. Kośció ł Św. Piotra i Pawła jest największym i najstarszym
obiektem tego typu w Saksonii i był przykładem dla pó źniejszych tego rodzaju
budowli. Swoją koncepcję zawdzięcza prawdopodobnie Konradowi Pflü ger.
Rozbudowa kościoła w kierunku wschodnim, do Nysy wymagała podpory
budowli poprzez wzniesienie czteronawowej krypty, poświęconej Św.
Jerzemu. W roku 1497 obiekt był po 74 latach budowy ukoń czony. Po 200
latach, w roku 1691 podczas pożaru spłonął cały pó źnogotycki inwentarz
kościoła. Odbudowę rozpoczęto niezwłocznie i po niecałych pięciu latach
uroczystym nabożeń stwem kośció ł został ponownie otwarty dla wiernych. Z
tego okresu pochodzi okazały wielki ołtarz, dzieło Georga Herrmanna. Organy
(organy słoneczne) są dziełem pochodzącego z Włoch Eugenio Caspariniego,
nadwornego cesarskiego budowniczego organó w. Prospekt organowy
(zewnętrzna obudowa) stworzony został przez gö rlitzkiego rzeźbiarza
Johanna Conrada Buchau. Charakterystyczne dwie szpiczaste wieże pochodzą
z 1891 roku. Na uwagę zasługuje ró wnież Nowy Ratusz. To Neorenesansowy
budynek zbudowany przez architekta Jü rgena Krö gera i ukoń czony w 1903
roku. Piękny jest ró wnież Dom Biblijny, jedna z renesansowych kamieniczek
wybudowana w 1570 r. dla Hansa Heinzego, handlarza marzanną barwierską.
Fasada tego domu przyozdobiona jest płaskorzeźbami ze scenkami Starego i
Nowego Testamentu. Twó rcą tej bogatej fasady jest Hans Kramer Młodszy /

był on m.in. budowniczym Gdań ska. Po drodze mogliśmy obejrzeć jeszcze
liczne wspaniałe odrestaurowane kamienice .
Goerlitz to piękne miasto z urokliwymi uliczkami. Cieszy się ró wnież
zainteresowaniem filmowcó w min. Quentina Tarantino.
Po spacerze na staró wce pożegnaliśmy Panią przewodnik i mieliśmy czas
wolny na Jarmarku Adwentowym, gdzie zakosztowaliśmy tradycyjnego
„Gluehwein i Bratwurst”. Ok godz. 17:20 udaliśmy się do autokaru i ruszyliśmy
w drogę powrotną. W autokarze odmó wiliśmy koronkę do Bożego
Miłosierdzia.
Na Helenkę wró ciliśmy ok. 21:00.
Dziękujemy bardzo ks. Grzegorzowi Rajsowi za zorganizowanie kolejnej
pielgrzymki, tym razem za naszą zachodnią granicę – Bó g zapłać.
Barbara Boryczka

SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA
17-24 GRUDNIA
poniedziałek, wtorek, środa: 16.00 – 18.00
czwartek, piątek, sobota: 7.00 – 9.00 i 16.00 – 18.00
niedziela: przed Mszami św.
Prosimy o skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania możliwie jak najwcześniej.
Prosimy nie przychodzić na ostatnią chwilę, przed samą Eucharystią, kiedy księża będą
kończyć spowiedź i będą przygotowywać się do celebrowania Mszy Świętej!

PRZYPOMINAMY!
W „Instrukcji w sprawie kultu eucharystycznego” oraz w „Obrzędach pokuty” czytamy:
„Należy wpoić wiernym zwyczaj przystępowania do sakramentu pokuty nie
podczas Mszy św., ale w ustalonych godzinach, aby udzielanie tego sakramentu
odbyło się w spokoju i przynosiło prawdziwy pożytek, a oni sami nie byli
pozbawieni możliwości uczestnictwa we Mszy świętej”. W Katechizmie Kościoła
Katolickiego (art. 1469) czytamy, że sakrament pokuty w wymiarze eklezjalnym ma
być
powrotem
do
komunii
(tzn.
jedności,
wspó lnoty)
z
braćmi.
Tymczasem spowiadanie się podczas Mszy św. prowadzi do odłączenia się od
zgromadzenia przeżywającego i wspó łcelebrującego Eucharystię (wspó lne słuchanie
słowa Bożego, modlitwa i składanie ofiary Chrystusa i Kościoła). Wynika z tego, że Kto
korzysta z sakramentu pokuty nie uczestniczy w celebrowaniu Mszy świetej.
„Kiedy w Kościele czyta się Pismo Święte, wó wczas sam Bó g mó wi do swojego ludu…”.
Czy spowiadając się w tym czasie, penitent i kapłan nie zdają się mó wić: „Panie Jezu,
posłuchamy Cię innym razem, gdy będziemy mieli więcej czasu”?
Źródło: „Gość niedzielny” 8/2008

