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1 Niedziela ADWENTU

rok „A”
1 grudnia
120’13
LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Iz 2,1-5* Ps 122 * Czytanie II: Rz 13,11-14.
Ewangelia: Mt 24, 37-44
Jezus powiedział do swoich uczniów: A jak było za dni Noego, tak będzie
z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed
potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawały aż do dnia, kiedy
Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop
i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna
Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty,
drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie
wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział,
|o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby
włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Oto słowo Pańskie.
CZAS SŁOWA
Adwent, to czas Słowa. Maryja nosiła w sobie od chwili zwiastowania
Słowo, które pod Jej Sercem stało się ciałem. Czekając na Słowo Wcielone
jesteśmy wezwani, by na nowo odkryć miejsce Słowa Bożego w naszym
życiu. Pan Jezus, mówiąc o czasach ostatecznych przywołuje jako wzór
sprawiedliwego Noego, który wraz ze swymi najbliższymi uniknął kary
potopu. Czym różnił się Noe od pozostałych ludzi, że został ocalony? Na
ogół akcentuje się jego walory moralne, że nie płynął z prądem zepsucia,
które trawiło jego ziomków. Ale można postawić pytanie dotyczące źródła
takiej postawy Noego. Dlaczego właśnie on reprezentował zupełnie inny
styl życia? Dlaczego płynął pod prąd modom i oczekiwaniom większości?
Wreszcie, skąd czerpał siłę, aby nie zbłądzić? Wiemy, że słowo Boże ma

niezwykłą moc. Stwórca rzekł „Niech się stanie światłość” i tak się stało.
Kolejne etapy stworzenia ukazują niezwykłą moc stwórczą słowa, które
wypowiada Bóg.
Jedynym ograniczeniem wszechmocy słowa – z woli samego Boga –
stał się człowiek. Bóg dał pierwszym rodzicom słowo miłości, które było
wyrazem zaufania: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać
według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo
gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2,16-17). U podłoża
grzechu pierworodnego (jak zresztą przy każdym grzechu) była postawa
nieposłuszeństwa, czyli nie słuchanie słowa, zlekceważenie Bożego prawa,
aż do odrzucenia Boga samego. Jeśli prawdą jest to, co mówi święty Paweł,
że wiara rodzi się ze słuchania (por. Rz 10,17) , to prawdą jest również to,
że niewiara rodzi się z niesłuchania. Dialog wiary – zerwany przez grzech
pierworodny – zostaje podjęty z inicjatywy Boga w momencie, gdy
Abraham zaufał Bogu, przyjął Jego słowo i wyruszył w drogę zgodnie
z nakazem Pana. Podobnie Noe żył słowem Boga i przyjął nakaz Pana, by –
wbrew ludzkiej logice – budować arkę na wielkiej równinie z dala od mórz
i jezior.
Wezwanie do czujności, które słyszymy dzisiaj, na progu Adwentu,
nie dotyczy jakichś spektakularnych sposobów czuwania lecz bardzo
konkretnej sprawy. Jakie miejsce w mojej wierze zajmuje Słowo Boże?
Najpierw dosłownie. Gdzie jest moja Biblia? Czy mam swoje Pismo
Święte? Czy znam treść Słowa, historię zbawienia? Słyszałem niedawno,
jak ktoś postawił pytanie młodemu wierzącemu człowiekowi z wyższym
wykształceniem: „Jak miał na imię syn Abrahama, którego miał on złożyć
w ofierze na górze Moria?” Zapadła cisza i nie pojawiło się imię Izaaka.
Ktoś może zapytać: „Czy naprawdę wiedza jest najważniejsza?”
Oczywiście, że nie. Przez lata byłem duszpasterzem upośledzonych i nieraz
doświadczyłem ich głębokiej wiary choć intelektualnie byli bardzo
ograniczeni. Ale przecież nie mówimy o ludziach w pełni władz
umysłowych. Nie możemy sami skazywać się na upośledzenie poprzez
ignorancję i nieznajomość Prawdy Objawionej. Noe czuwał i nie płynął
z prądem zepsucia, bo żył Słowem Bożym. Potrafił odróżnić prawdę od
kłamstwa, natchnienie od pokusy, dobro od zła. Pozwolił, by Sowo
kierowało jego życiem i nie bał się ciężkiej pracy przy budowie arki. Czy
Słowo Boże jest moją nadzieją? Czy wierzę, że to sam Bóg do mnie mówi
w liturgii Słowa i w osobistej lekturze?
Nie wiemy kiedy skończy się świat. Nie wiemy, kiedy Syn Człowieczy
przyjdzie. Ale wiemy, że On wciąż do nas przychodzi w swoim Słowie.
Przed nami adwentowa wędrówka do źródeł zbawienia. Słowo jest nam
dane, byśmy je przyjęli – jak Maryja - w pokorze i posłuszeństwie.
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Matko Słowa Wcielonego bądź z nami na drogach adwentu, byśmy nie
zmarnowali tego czasu. Wypraszaj nam łaskę nowego otwarcia na Słowo,
które Bóg do nas kieruje. Ty wszystkie słowa Pana zachowywałaś
i rozważałaś w swym dziewiczym Sercu. Bądź nam Mistrzynią w lekturze
i medytacji Słowa. Niech Biblia stanie się dla nas na nowo Księgą Życia,
byśmy ożywieni Słowem Bożym umieli odczytywać znaki czasu.
W obliczu zła i zepsucia tego pokolenia broń nas przed zniechęceniem
i smutkiem, byśmy jak Noe niestrudzenie pracowali w posłuszeństwie
wiary dla dobra Kościoła, który jest arką ocalenia i nadzieją naszą w drodze
do wieczności. Amen. x. Proboszcz
Rozpoczynamy dzisiaj cykl katechez komentujących czyny miłosierne co
do duszy i co do ciała. Pan Jezus powiedział: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec
wasz jest miłosierny”. Miłosierdzia trzeba się uczyć przez całe życie,
bowiem – jak uczy Pan Jezus w opisie sądu ostatecznego – będziemy
sądzeni właśnie z czynów miłosierdzia. Święta Faustyna powiedziała, że są
trzy przejawy kultu miłosierdzia: słowo, modlitwa i czyn. Ale czyn jest
najważniejszy, bo w nim realizuje się modlitwa i słowo.
GRZESZĄCYCH NAPOMINAĆ
To pierwszy z siedmiu uczynków miłosiernych co do duszy. Bowiem
największym (można powiedzieć: śmiertelnym)
zagrożeniem dla duszy ludzkiej jest grzech. Nic tak nie
niszczy ładu w człowieku i we wszechświecie jak
świadome i dobrowolne wykroczenie przeciwko Bogu
- dawcy wszelkiego dobra. We współczesnym świecie,
gdy człowiek bardziej troszczy się o ciało niż o duszę,
nie przywiązuje się większej wagi do problemu grzechu. A gdy jeszcze
współczesna propaganda czyni z Boga Wielkiego Nieobecnego, także grzech
staje się nieobecny w życiu jednostek i społeczeństw. Gdy głos sumienia
w sercu człowieka jest stłumiony, gdy nie chce lub nie może stanąć w prawdzie,
by usłyszeć wołanie Boga w swojej duszy, jakże ważny jest wówczas głos
napomnienia braterskiego. Z pewnością każdy z nas nosi w swoim sercu pamięć
o takim doświadczeniu. Być może byli to rodzice, dziadkowie, ktoś z przyjaciół,
mądry wychowawca, katecheta a może ktoś zupełnie przypadkowo spotkany.
Miał odwagę stanąć po stronie prawdy, napomnieć i wskazać drogę. Nie był,
jak tylu wokół nas, obłudnie przyjazny, którym nie zależy na naszej duszy
i wiecznym zbawieniu. Dziękujmy Miłosiernemu za czyniących miłosierdzie,
którzy upominają grzeszących i pomagają zagubionej duszy wyrwać się z sideł
grzechu i rzucić w ramiona dobrego Ojca.
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Z OGŁOSZEŃ
Rozpoczęliśmy ADWENT - święty czas oczekiwania i przygotowania
na przyjście Pana Jezusa. Szczególnym znakiem adwentowej czujności
są Msze św. Roratnie odprawiane w dni powszednie o godz. 700.
Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież do licznego
udziału w roratach. Przynosimy ze sobą świece, które zapalać będziemy
od świecy roratniej symbolizującej czuwanie Najświętszej Maryi Panny.
W każdą sobotę roraty z obowiązkowym udziałem dzieci komunijnych,
rocznicowych i kandydatów do Bierzmowania. Cztery kolejne niedziele
adwentu związane będą z hasłami: Jestem, pamiętam, czuwam,
uwielbiam. Trzy pierwsze słowa, to Apel Jasnogórski. W adwencie
o godz. 2100 będą biły dzwony jako przypomnienie i zachęta, by modlić
się w rodzinach piękną modlitwą apelu.
 Rozpoczynamy dzisiaj na każdej Mszy św. trzydniowe rekolekcje
adwentowe.
PONIEDZIAŁEK (2.XII): 700 (Roraty); 930, 1700,
1900 (młodzież - kandydaci do Bierzmowani i wszyscy chętni)
WTOREK (3.XII): 700 (Roraty); 930, 1700, 1900
Spowiedź rekolekcyjna w poniedziałek - od 830 i od 1600
 W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Msza św. (oprócz rorat)
o godz. 1500 , adoracja i spowiedź do 1700 .
 Dzisiaj święcenie opłatków na każdej Mszy św.
Opłatki na stół
wigilijny są do nabycia przy stoliku w dużej zakrystii.

 Bardzo dziękuję mieszkańcom Wilczej Wólki za posprząrtanie kościoła
i ofiary na wystrój kościoła. Proszę mieszkańców Mirowickiej Wsi
o posprzątanie kościoła na przyszłą niedzielę.
 Koło Różańcowe św. Faustyny modli się w grudniu o pokój na świecie.
 Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana:
Ś.P. Kazimiera SUJECKA (l. 86), pogrzeb odbył się w czwartek;
Ś.P. Krystyna CIEŚLICKA (l. 73) z Prażmowa. Pogrzeb odbył się
wczoraj. Wieczny odpoczynek ….
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