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LITURGIA SŁOWA
Czyt. I: Iz 11,1-10 * Ps 72 * Czytanie II: Rz 15,4-9

Ewangelia: Mt 3, 1-12
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo
bliskie jest królestwo niebieskie . Do niego to odnosi się słowo
proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu. Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan
nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder,
a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły
do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.
Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym
swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród
faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam
pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc
godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić:
Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni
może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde
więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was
chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie
jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On
wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu
nieugaszonym.
Oto słowo Pańskie

GODNY OWOC NAWRÓCENIA
Święty Jan tak bardzo nie pasuje do
współczesnego świata. Jego działanie jest
zaprzeczeniem
dzisiejszych
metod
zdobywania popularności i pozyskiwania
audytorium. Zamiast iść do ludzi,

powiedzieć coś miłego, zachowywać się tak
jak oni, zdobyć ich sympatię i zaufanie - on
idzie na pustynię, ubiera się dziwacznie
i mówi twarde słowa. Ale to, co zaskakuje
w historii adwentowego proroka objawia

paradoks działania łaski. Oto wbrew logice
świata ludzie odrywają się od swoich zajęć
i idą na Pustynię Judzką, by słuchać słów
twardych jak skała, na której można
zbudować dom prawdziwej wiary.
Utarło się w ostatnich latach powiedzenie
o poprawności politycznej. Słyszymy o niej
z różnych ust i w różnym kontekście.
Dlatego najpierw spróbujmy odpowiedzieć
na pytanie: Czym jest owa „poprawność
polityczna”. Tak ją definiuje encyklopedia:
„Poprawność polityczna ma z zamierzenia
polegać
na
unikaniu
stosowania
obraźliwych słów i zwrotów oraz
zastępowaniu ich wyrażeniami bardziej
neutralnymi (zob. eufemizm). Jej celem jest
obniżenie
poziomu
antyspołecznych
uprzedzeń i dyskryminacji danych grup
społecznych. Używanie eufemizmów może
być także motywowane chęcią uniknięcia
protekcjonalności i respektowania godności
osób, do których odnoszą się pejoratywne
określenia. Poprawność polityczna opiera
się na założeniu, że stosowanie
obraźliwego, atakującego języka przyczynia
się do zwiększenia poziomu uprzedzeń oraz
wyrządza krzywdę przedstawicielom
dyskryminowanych grup.” Jak widzimy
postawa poprawności politycznej z definicji
jest jak najbardziej słuszna i pożądana.
Wobec agresji, kłótni, intryg, prywaty,
ksenofobii, uprzedzeń itd. postawa
łagodząca nastroje, wprowadzająca kulturę
języka, obniżająca poziom adrenaliny
w dyskursie społecznym jest nam dzisiaj
bardzo potrzebna. Problem pojawia się
oczywiście tam, gdzie poprawność
polityczna przeradza się w konformizm
i zacieranie granic między dobrem a złem.
Właśnie w takim rozumieniu jest dzisiaj
często używane to sformułowanie,
przyjmując zabarwienie pejoratywne.
Można powiedzieć, że Jan Chrzciciel
reprezentuje
postawę,
która
jest
zaprzeczeniem poprawności politycznej.
Używa często ostrych słów i to
w odniesieniu do „salonu”, który

tworzyli faryzeusze, saduceusze i uczeni
w Piśmie. Nawet wobec najwyższej
władzy, czyli króla miał ten sam
bezkompromisowy i jasny przekaz
moralny: „Nie wolno ci mieć żony twego
brata” (Mk 6,18). Wiemy, że owa
„niepoprawność” wielkiego proroka znad
Jordanu służyła jednemu celowi. Pragnął
poprawy wszystkich, chciał przygotować
drogę dla Pana do serca każdego
człowieka. Jeśli jego napominanie,
nauczanie, zachęta nie wykluczają nikogo,
to znaczy, że wszyscy mają szansę, bo
wszyscy są wezwani, by pójść za
Barankiem Bożym, który gładzi grzech
świata. „Z nauki Jana, będącej
zapowiedzią tego, co miał głosić Jezus,
wyłania się wizja społeczeństwa, klas
i zawodów, w samej swej istocie
pozytywna: żadna pozycja społeczna nie
zamyka drogi do zbawienia, pod
warunkiem
praktykowania
z
zaangażowaniem sprawiedliwości
i miłosierdzia. Jednakże Jan Chrzciciel
staje się surowy, wręcz szorstki, gdy
zapowiada, że Chrystus przyjdzie
z wiejadłem w ręku dla oczyszczenia
swego omłotu i przyłoży siekierę do
korzenia. Jest to przesłanie proste i mocne,
określające nowe zasady sprawiedliwości
międzyludzkiej”.(Jan Paweł II. Homilie.
Kraków 2006, 19)
Pragniemy w pokorze przyjąć do siebie
dzisiejsze wołanie Jana Chrzciciela. Cały
Adwent, to czas szczególnej łaski
oczekiwania i przygotowania na przyjście
Pana. Jak przeżyłem ten pierwszy
tydzień? Czy znalazłem w zgiełku
życia i w trudzie codziennych zajęć
czas i miejsce, by się zatrzymać
i wsłuchać w Słowo Prawdy i miłości?
Rozpoczynamy
rekolekcje
adwentowe.
Wszyscy
jesteśmy
zaproszeni,
by
–
jak
ludzie
w dzisiejszej Ewangelii - iść na
pustynię wyciszenia i modlitwy,
wsłuchać się w słowa Proroka
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adwentowego i na nowo przyjąć jego
orędzie:
„Nawróćcie się, bo bliskie jest
królestwo niebieskie. Przygotujcie

drogę Panu. Dla Niego prostujcie
ścieżki.”
x. Proboszcz

REKOLEKCJE ADWENTOWE
NIEDZIELA (4. XII)
na każdej Mszy Świętej
PONIEDZIAŁEK (5.XII)
930, 1700, 1900 (młodzież, kandydaci
do Bierzmowania i wszyscy chętni)
WTOREK (6.XII)
930, 1700, 1900 (młodzież, kandydaci
do Bierzmowania i wszyscy chętni)

Spowiedź rekolekcyjna: Poniedziałek i wtorek - od 900 i od 1600
Rekolekcje poprowadzi: ks. Mieczysław Nowak

NIEPOKALANA MARYJA
Niebo i gwiazdy, ziemia i wody, dni i noce, i całe stworzenie poddane władaniu
człowieka, czy też mu służące, widzą, że utrata pierwotnej chwały przyniosła im dobro,
i cieszą się z tego; bo dzięki Tobie, Pani, nowa łaska i nowe odrodzenie spłynęły na nie.
Albowiem stworzenie jakby obumarło wtedy, gdy utraciło wrodzoną mu właściwość
poddawania się i służenia tym, którzy wielbią Boga. A w tym celu wszystkie rzeczy
zostały stworzone. Lecz zostały one zniewolone i skalane przez tych, którzy kłaniają się
bożkom. A przecież nie po to zostały stworzone. Ale teraz, przywrócone życiu, radują się,
ponieważ są we władaniu sług Bożych i wyróżnione są przez to, że oni się nimi posługują.
Nowa i bezcenna łaska przenika radością całe stworzenie. Czuje ono, że odtąd Bóg
i Stwórca sam nad nim panuje nie tylko w sposób niewidzialny, lecz także i widzialnie,
posługując się nimi, uświęca je. A wszystkie te dobra tak wielkie spłynęły na nie przez
błogosławiony owoc błogosławionego łona błogosławionej Maryi. (św. Anzelm)
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Z D ZIENNICZKA ŚW. FAUSTYNY 853
W dzień zakończenia nowenny w Ostrej Bramie wieczorem, po
prześpiewaniu litanii, jeden z kapłanów przyniósł Najświętszy
Sakrament w monstrancji; kiedy postawił na ołtarzu, zaraz ujrzałam
małe Dziecię Jezus, które wyciągało naprzód swoje rączęta do Matki
swojej, która wtenczas miała postać żywą. Kiedy Matka Boża mówiła
do mnie — Jezus swe rączęta wyciągał do ludu zebranego. Matka
Najświętsza mówiła mi, abym wszystkie żądania Boże przyjmowała
jak dziecko małe, bez żadnych dociekań, inaczej nie podoba się to
Bogu. W tej chwili znikło Dziecię Jezus i Matka Boża straciła żywość,
a obraz pozostał takim jako był przedtem, jednak dusza moja została
napełniona radością i weselem wielkim, i rzekłam do Pana: Czyń ze
mną, co się Tobie podoba, na wszystko jestem gotowa, ale Ty, o Panie,
nie odstępuj ode mnie ani na moment.

Z OGŁOSZEŃ
 Rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe. Plan rekolekcji podany jest na plakacie
i w gazetce parafialnej.
 Prasa katolicka i opłatki są do nabycia w zakrystii.
 W przyszłą niedzielę o godz. 1600 Msza św. dla dzieci komunijnych.
 Dzisiaj przeżywamy dzień solidarności z kościołem na Wschodzie. Do puszki po
chórem możemy składać ofiary na wsparcie naszych rodaków, którzy remontują
i odbudowują świątynie dzięki naszej pomocy.
 W najbliższą sobotę (9.12) na godz. 1800 zapraszam narzeczonych, którzy
w przyszłym roku zamierzają zawrzeć związek małżeński w naszym kościele.
 Dziękujemy grupie parafian za posprzątanie kościoła. Zapraszam chętnych
do pomocy w najbliższą sobotę na godz. 1000.
 Na stoliku u pani Marty można złożyć podpis pod Inicjatywą Mama, Tata i Dzieci.
Celem inicjatywy jest zebranie jednego miliona podpisów popierających projekt
prawa gwarantującego, że w prawie UE małżeństwo będzie rozumiane jako
związek kobiety i mężczyzny.
 W czwartek Niepokalane Poczęcie NMP. Wszystkich, którzy nie mogą być na
roratach zapraszam na Mszę św. o godz. 1700. Na tej Mszy dzieci przygotowujące
się do I Komunii Świętej otrzymają poświęcone medaliki.
 Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Pana: Ś.P. Jerzy CZECHOWSKI
z Mirowic. Pogrzeb odbył się wczoraj. Wieczny odpoczynek…
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