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Nie zapomnij...

19 grudnia - trzecia niedziela miesi¹ca - pamiêtajmy o potrzebach naszego koœcio³a!

Jeszcze listopad a ju¿ Adwent

Niebiosa rosê spuœæcie nam z góry, 
Sprawiedliwego wylejcie chmury...

Drodzy!
Jeszcze listopad, a ju¿ Adwent. Nostalgia i wspomnienia modlitewne zmar³ych, zyskiwane odpusty i radoœæ 
oczekiwania na przyjœcie Zbawiciela. Radosne andrzejki ju¿ w Adwencie?, œw. Barbara patronka ludzi ciê¿kiej 
pracy, tajemniczy œw. Miko³aj przynosz¹cy prezenty i Niepokalana promieniuj¹ca matczyn¹ mi³oœci¹, i nowenna do 
dzieci¹tka Jezus. Jak nie chwaliæ Pana i Zbawiciela? Ten pierwszy okres nowego roku koœcielnego rozpocz¹³ siê 
pod has³em POS£ANI W POKOJU CHRYSTUSA, Ma to byæ okres intensywnej, wewnêtrznej pracy nad sob¹. W tym 
okresie bardziej ani¿eli kiedy indziej uœwiadamiamy sobie prawdê, ¿e Bóg czeka na nas, przychodzi do nas, a 
w³aœciwie to ju¿ jest wœród nas. Jezus nie przychodzi do nas z pustymi rêkami: On przynosi nam swoje dary: 
pokój, mi³osierdzie i zbawienie. Otwórzmy dziœ nasze serca na przyjêcie maj¹cego przyjœæ Zbawcy i przygotujmy 
mu godne u nas mieszkanie. Ale te¿ proœmy Go o opiekê nad nami, byœmy mogli w zdrowiu prze¿ywaæ ten czas, 
Nabierzcie ducha i podnieœcie g³owy poniewa¿ zbli¿a siê wasze odkupienie (£k 21,28). 

katastrofa, klêska i œmieræ. W stanie duchowej a¿dy Adwent, a wiêc i tegoroczny Adwent jest okresem oczekiwania na przyjœcie K gotowoœci powinniœmy byæ wszyscy bo te¿ nie Pana. Z utêsknieniem czekamy na Jego przyjœcie. Czekamy tak, jak naród wybrany 
znamy dnia ani godziny. Boimy siê wojny     i czeka³ na Mesjasza, tak, jak dziœ ¿ona czeka na przyjœcie do domu mê¿a, jak matka 
konfliktów. Ró¿e Ró¿añcowe podjê³y w naszej oczekuje powrotu dzieci ze szko³y, jak przyjaciel z utêsknieniem wygl¹da przyjaciela.
œwi¹tyni modlitwê za Ojczyznê. Tej modlitwy nam  tym oczekiwaniu jest coœ z wiary i coœ z nadziei. Jest ukryta i czasem W potrzeba.podœwiadomie wypowiadana modlitwa: „PrzyjdŸ Panie Jezu i nie opóŸniaj siê". 

 d³ugiej historii liturgicznego œwiêtowania Jest te¿ adwentowy œpiew: „Niebiosa rosê spuœæcie nam z góry Sprawiedliwego wylejcie OAdwentu œwiadcz¹ liczne zwyczaje zwi¹zane chmury...". Jest jakieœ wielkie pragnienie spotkania siê ze Zbawc¹. Dochodzimy coraz 
z tym okresem modlitwy Koœcio³a. Jednym z naj-czêœciej do, wniosku, ¿e ze wszystkich wartoœci, jakimi dysponuje dzisiejszy œwiat 
starszych jest kilkuminutowe palenie œwieczek najbardziej potrzebny jest nam Zbawca: mi³osierny Zbawca, Wybawiciel i Odkupiciel 
ka¿dego dnia przez ca³y Adwent, w czasie kiedy pe³en pokoju. Œw. £ukasz w dzisiejszej ewangelii wykorzystuje to nasze pragnienie         
wszyscy cz³onkowie rodziny gromadzili siê na i nawi¹zuj¹c do Jego przyjœcia w Adwencie mówi nam o powtórnym przyjœciu Jezusa na 
wspólnej modlitwie, by w ten sposób przygotowaæ siê na obchody Œwi¹t Bo¿ego koñcu œwiata.
Narodzenia. Wszystkie inne œwiat³a w tym czasie by³y gaszone, a tylko p³omieñ  dzisiejsz¹ pierwsz¹ niedzielê Adwentu, nasz Przyjaciel Chrystus równie¿ kieruje W zapalonej œwiecy mia³ przypominaæ ludziom, ¿e oczekuj¹ na przyjœcie Chrystusa, do nas powa¿ne ostrze¿enie. Przypomina o koñcu œwiata i czekaj¹cym ka¿dego z 
który jest Œwiat³oœci¹ œwiata. By³o to odwróceniem oczu od wszystkich innych nas S¹dzie Ostatecznym. W zwi¹zku, z tym ostrzega nas, abyœmy najwa¿niejszych w 
Ÿróde³ œwiat³a, by skupiæ siê na istocie wielkiego Oczekiwania. Czy nie warto by na-szym ¿yciu spraw nie odk³adali na jutro. Bo jutro mo¿e byæ ju¿ za póŸno. Mówi: 
powróciæ do tego zwyczaju odk³adaj¹c smartfony, wy³¹czaj¹c telewizory i tak po „Uwa¿ajcie na siebie, aby wasze serca nie byty ociê¿a³e wskutek ob¿arstwa, pijañstwa    
prostu        z ca³¹ rodzin¹ zapaliæ œwiece i siê pomodliæ?i trosk doczesnych, ¿eby ten dzieñ nie przypad³ na was znienacka jak potrzask".

toœ powiedzia³, ¿e najbardziej niebezpieczny dla nas czas w ¿yciu rozpoczyna siê  pierwsz¹ niedzielê Adwentu b³ogos³awimy op³atki na stó³ wigilijny czyni¹c Kwtedy, gdy nauczymy siê s³owa „jutro". Od tego dnia zaczynamy odk³adaæ ró¿ne Wjednoœæ miêdzy ka¿d¹ rodzin¹ a rodzin¹ naszej wspólnoty rektoralnej. 
wa¿ne sprawy. Od tego momentu zaczynamy ¿yæ i dzia³aæ tak, jakbyœmy mieli Op³atek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaŸni       
nieskoñczon¹ iloœæ czasu. i mi³oœci. Dzielenie siê nim na pocz¹tku wieczerzy wigilijnej wyra¿a chêæ bycia 

razem. Znak chleba uczy nas, ¿e nale¿y byæ dobrym jak chleb i jak chleb ak wiele mamy piêknych planów i dobrych chêci, tym niemniej odk³adamy je na T podzielnym. Nabywaj¹c op³atek pob³ogos³awiony w koœciele podkreœlamy nasz¹ przysz³oœæ. Przyrzekamy sobie np: ¿e wiêcej czasu poœwiêcimy na pog³êbianie 
jednoœæ ze wspólnot¹. Kupuj¹c go w sklepie czy na bazarze zatracamy sens naszej wiary i naszej przyjaŸni z Chrystusem - i odk³adamy to na póŸniej. Wielu z ojców 
jednoœci z nasz¹ wspólnot¹. W zakrystii mo¿na nabyæ op³atki i œwiece „Caritasu” przyrzeka sobie, ¿e bêd¹ siê starali poœwiêciæ wiêcej czasu dla dobra rodziny i odk³adaj¹ 
na stó³ wigilijny. Na ka¿dej Mszy œw. odbêdzie siê b³ogos³awieñstwo op³atków to na póŸniej. Wielu z nas przyrzeka sobie, ¿e z up³ywem wieku poœwiêcimy wiêcej czasu 
wigilijnych. Ofiary z³o¿one za op³atki s¹ przeznaczone na wyra¿enie naszej i pieniêdzy na pomoc biednym ludziom, i odk³adamy to na póŸniej. Niektórzy przyrzekaj¹ 
wdziêcznoœci za pos³ugê Pana Organisty. sobie zerwaæ z na³ogiem alkoholizmu, z paleniem papierosów, z lenistwem... i odk³adaj¹ 

d poniedzia³ku pierwszego tygodnia Adwentu rozpoczynamy Roraty czyli to na póŸniej. Kiedy wreszcie przestaniemy odk³adaæ najwa¿niejsze sprawy naszego OAdwentow¹ Mszê œw. Maryjn¹. Bêdzie ona odprawiana w poniedzia³ki, ¿ycia na póŸniej?
œrody i pi¹tki o godz. 17:00. Zapraszamy wszystkich z lampionami, a wiêc dzieci, wa¿ajcie! Czuwajcie! Módlcie siê! Oto s³owa, które kieruje dziœ do nas Chrystus. 
m³odzie¿ i doros³ych. Po zakoñczonej Mszy œw. zanieœmy œwiat³o Chrystusa do UGotowoœæ w wielu dziedzinach jest dziœ nieodzowna. W stanie gotowoœci musz¹ 
naszych domów. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pi¹tek i sobota byæ pogotowia ratunkowe, szpitale, lekarze, stra¿ po¿arna, policja, wojsko. W przeciw-
miesi¹ca. W czwartek pamiêtamy w naszych modlitwach o powo³aniach kap³añ-nym bowiem razie mo¿e byæ przegrana, bo covid, niebezpieczeñstwo na granicy, 
skich i zakonnych. SpowiedŸ pó³ godziny przed Msz¹ œw. 

bli¿a siê uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny -     Zw modlitwie nowennowej chcemy wypraszaæ u Maryi potrzebne ³aski. W tym 
dniu po Mszy œw. o godz. 17:00 odbêdzie siê poœwiecenie i medalików dla dzieci 
klas trzecich, które przyst¹pi¹ w maju do pierwszej Komunii. Tradycyjnie w Uro-
czystoœæ Niepokalanego Poczêcia - 8 grudnia - bêdzie mia³a miejsce GODZINA 
£ASKI od godz. 12:00 do 13:00 z adoracj¹ Najœwiêtszego Sakramentu w ciszy. 

 przysz³¹ niedzielê we wszystkich koœcio³ach w Polsce s¹ zbierane ofiary do Wpuszek na tzw. Zespó³ Pomocy Koœcio³owi na Wschodzie. Nasze ofiary 
przeznaczymy na buduj¹ce siê michalickie koœcio³y w Miñsku na Bia³orusi. Od 
przysz³ej niedzieli nasi stra¿acy bêd¹ roznosiæ kalendarze na rok 2022. W hur-
towni i bêdzie mo¿na z³o¿yæ dary materialne dla osób potrzebuj¹cych. Dzielmy siê 
mi³oœci¹ z bliŸnimi dobrym s³owem i uprzejmoœci¹, aby radoœæ Bo¿ego Narodzenia 
przepe³nia³a nasze serca i panowa³a w naszej wspólnocie.

 Na czas Adwentu i dobrego przygotowania siê do Tajemnicy 
Wcielenia z serca Wam b³ogos³awiê.

ks. Rektor Robert Giza CSMA
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