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Ewangelia na niedzielę (J 1,6-8.19-28)
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by
wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został
posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo
Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i
lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając:
«Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?»
Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu
więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz
sam o sobie?» Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę
Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli
go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem,
ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród
was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem
godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej
stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
Rozważanie:

Jan Chrzciciel staje wobec nas jako świadek i nauczyciel świadectwa. Świadek
Jezusa poszukuje różnych sposobów na to, by docierać do każdego, ciągle w nowy
sposób. Nie tworzy sobie zatem bezpiecznego zakątka swojego świętego obszaru,
lecz chce świętością zarażać innych. Ma temu towarzyszyć nieustanne oczyszczanie.
Obrazu swojego, a przede wszystkim obrazu Zbawiciela. Znajomość Ewangelii,
której owocem ma być zażyłość z Jezusem, zapalenie siebie, a przez to innych.
Wtedy przyszłość ma kolor nadziei, nie jakiejś kolejnej, obok innych, ale
najważniejszej i podstawowej. Przyszłość to nie coś, lecz Ktoś. Jan Chrzciciel działał
w Betanii. Naszą Betania jest miejsce, w którym żyjemy. To ma być miejsce naszego
świadectwa i naszej nadziei. (Ks. Andrzej Leszczyński)
                            

Liturgia słowa: Niedziela (13.12): Iz 61,1-2a.10-11 Ps: Łk 1 1Tes 5,16-24 J 1,6-8.19-28;
poniedziałek (14.12):
Lb 24,2-7.15-17a
Ps 25
Mt 21,23-27;
wtorek (15.12):
So 3,1-2.9-13 Ps 34 Mt 21,28-32; środa (16.12): Iz 45,6b-8.18.21b-25 Ps 85 Łk 7,18b-23;
czwartek (17.12): Rdz 49,1a.2.8-10 Ps 72 Mt 1,1-17; piątek (18.12): Jr 23,5-8 Ps 72
Mt 1,18-24; sobota (19.12): Sdz 13,2-7.24-25a Ps 71 Łk 1,5-25.
W liturgii obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera
i doktora Kościoła.
W dniu dzisiejszym przypada 2. Rocznica śmierci Ks. Szczepana Semenowicza.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!
                            

Papież ogłasza „Rok Świętego Józefa”
Z okazji przypadającej 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła
powszechnego, papież Franciszek ogłosił od. 8 grudnia br do 8 grudnia 2021 roku
specjalny „Rok” poświęcony Opiekunowi Jezusa. Ukochany ojciec, ojciec czułości,
w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu –
tymi słowami Papież opisuje św. Józefa w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim
sercem”. Franciszek zaznaczył, że św. Józef konkretnie wyraził swoje przybrane ojcostwo,
czyniąc ze swego życia ofiarę z siebie w miłości oddanej służbie Mesjaszowi. W Nim Jezus
widział czułość Boga, czułość, która pozwala przyjąć naszą słabość, ponieważ to właśnie
pomimo naszej słabości i poprzez nią realizuje się większość Bożych planów. Józef jest
również ojcem w posłuszeństwie Bogu: poprzez swoje fiat ratuje Maryję i Jezusa oraz uczy
swojego przybranego Syna wypełniania woli Ojca. Wezwany przez Boga do służby misji
Jezusa, współuczestniczy w wielkiej tajemnicy Odkupienia i jest prawdziwie sługą
zbawienia .Jednocześnie Józef jest ojcem w przyjmowaniu, ponieważ przyjmuje Maryję
bez uprzednich warunków, co jest ważnym gestem także dzisiaj – stwierdza Franciszek –
w tym świecie, w którym widoczna jest przemoc psychiczna, słowna i fizyczna wobec
kobiet. Ale Oblubieniec Maryi jest również tym, który ufając Panu, przyjmuje w swoim
życiu nawet te wydarzenia, których nie rozumie, pozostawiając na boku swoje dociekania
i godząc się z własną historią. Poprzez św. Józefa, Bóg jakby powtarzał nam: Nie lękajcie
się!, ponieważ wiara nadaje sens każdemu szczęśliwemu lub smutnemu wydarzeniu
i uświadamia nam, że Bóg może sprawić, że pośród skał zaczną kiełkować kwiaty. Józef
nigdy nie szuka dróg na skróty, ale staje wobec rzeczywistości z otwartymi oczami, biorąc
za nią osobistą odpowiedzialność. Publikacji Listu apostolskiego „Patris corde”
towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący „Rok św. Józefa” ogłoszony przez
Papieża z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie
poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, a także w Święto
św. Rodziny, 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie
poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej.
                            

„Zapal Światło wolności” – dzień modlitw za ofiary stanu wojennego
W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, 13 grudnia, włączmy się w akcję
społeczną Instytutu Pamięci Narodowej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło
wolności”. W najbliższą niedzielę przewodniczący Episkopatu o godz. 19.30 w oknie
pałacu arcybiskupiego w Poznaniu zapali symboliczne światło upamiętniające ofiary
komunistycznych represji. Zapalenie w oknach 13 grudnia o godz. 19.30 symbolicznych
świec ma upamiętniać wszystkich tych, którzy w czasie stanu wojennego stracili życie,
utracili pracę lub musieli opuścić Ojczyznę w wyniku przeciwstawiania się brutalnym
działaniom władz komunistycznych. Zapalając światło wolności dajemy świadectwo
wdzięczności wobec osób i ich rodzin, które nie zawahały się cierpieć i znosić represje w
imię podstawowych praw jednostki – powiedział bp Miziński. Akcja społeczna „Ofiarom
Stanu Wojennego. Zapal Światło wolności” nawiązuje do historycznych gestów św. Jana
Pawła II oraz Ronalda Reagana, prezydenta Stanów Zjednoczonych, którzy pamiętnego
13 grudnia 1981 roku w ten właśnie sposób – w Pałacu Apostolskim oraz w Białym Domu,
wyrazili swój sprzeciw wobec polityki władz komunistycznych w Polsce.
                            

Godzina łaski
W ubiegły wtorek o godz. 12.00 wiele osób odpowiedziało na zaproszenie, by w naszym
parafialnym kościele przeżyć Godzinę Łaski. Ze zrozumiałych względów najwięcej było
osób starszych, ale nie brakowało też przedstawicieli młodych. Widoczna była radość na
twarzy ks. proboszcza, który oczekiwał w konfesjonale, na tych którzy będą chcieli się
wyspowiadać. W wolności, jak przypomniał na początku ks. Krzysztof, w milczeniu
adorowaliśmy Pana Jezusa i wzywaliśmy opieki Jego Matki. Jej Niepokalanemu Sercu
zawierzyliśmy siebie, nasze rodziny, parafię i całą Ojczyznę. Ten czas wiąże się
z obietnicą wielu łask, przede wszystkim łaski nawrócenia zatwardziałych grzeszników.
O to prosiliśmy zgromadzeni w kościele i ci, którzy dołączyli do modlitwy w domu czy
miejscu pracy. Godzina to niewiele, ale jak przypominał śp. ks. Pawlukiewicz – Bóg nie
umie dawać mało.
                            

Adwentowi przewodnicy – Maryja
Raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim… - Kiedy czekam na kogoś dla mnie
ważnego, może trochę się niepokoję, jak przebiegnie spotkanie, ale cieszę się na nie.
Adwent to czas oczekiwania na przyjście Kogoś dla człowieka najważniejszego. Dla
Maryi adwent zaczął się w momencie Zwiastowania. Zapewne nie zrozumiała
wszystkiego, co powiedział Jej wówczas anioł, ale nowina, którą oznajmił, sprawiła Jej
radość. Chociaż wszystko było takie niezwykłe: niezwykły gość, niezwykłe poczęcie,
niezwykłe Dziecko, które ma urodzić: „Będzie On wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego”. Maryja z radością oczekiwała narodzin Swego Syna i Swego Zbawiciela:
„Raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim” - zwierzyła się Elżbiecie. Warto chyba
zadać sobie pytania: Co sprawia mi w życiu radość? Dobro, czy ludzkie potknięcia?
Dawanie czy branie? Czy moje przeżywanie wiary jest radosne? Czy słuchanie Słowa
Bożego, Eucharystia, modlitwa, dają mi radość? Co jest powodem moich smutków?
Kłopoty życiowe, trudności, krzywdy, czy niezadowolenie, że nie mam tyle, ile
najbogatsi? Prawdziwej radości uczy nas Maryja. (s. M. Dalmacja Bryś)
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – II NIEDZIELA ADWENTU
1. Od czwartku, w liturgii Adwentu, rozpoczyna się bezpośrednie przygotowanie do
Uroczystości Bożego Narodzenia.
2. Najważniejszym wydarzeniem w przygotowaniu do Świąt jest spowiedź
adwentowa. W tym roku, z wiadomych powodów, nie będzie można gromadzić
wiernych na spowiedzi w jednym wyznaczonym dniu. Księża będą służyć w
konfesjonałach tylko w swoich Parafiach. Dlatego prosimy, aby skorzystać ze
spowiedzi już w tym tygodniu i nie odkładać jej na ostatnie dni przed Świętami.
W naszym kościele, od jutra, będzie możliwość spowiedzi codziennie pół
godziny przed Mszą św. rano i wieczorem, a także w czwartek po Koronce do
Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
3. Dziś o 15.30 zapraszamy do modlitwy różańcowej w duchu objawień fatimskich.
Pół godziny wcześniej będzie możliwość osobistej modlitwy przed Najświętszym
Sakramentem.

Dzisiaj rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W naszej gazetce znajdziemy
informację o akcji zaproponowanej dla upamiętnienia ofiar komunistycznych
represji. Także dzisiaj wypada 2 rocz. śmierci Ks. Szczepana Semenowicza.
Pamiętajmy w modlitwie o naszych zmarłych kapłanach.
5. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 będzie w intencji rejonów V i VI.
6. Przypominamy o możliwości zabrania z kościoła poświęconych opłatków
wigilijnych, także dla sąsiadów, którzy w tym czasie nie mogą być w kościele.
Opłatki znajdują się na stolikach przy bocznych ołtarzach.
7. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w
SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 10.
4.

                            

INTENCJE MSZY ŚW. 06/12/2020 - 13/12/2020
14/12/2020 Poniedziałek
06:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od rodz. Rząsów, Chorzępów, Borbeło)
06:00 Za + CZESŁAWĘ Miciak (od byłych sąsiadów z klatki 4)
17:00 Za + WALERIĘ, + JANA, + KAZIMIERZA
15/12/2020 Wtorek
06:00 Za + STANISŁAWĘ Kątek (od Bogumiły Kątek z rodziną)
06:00 Za + JANA Jankowskiego (od sąsiadów)
17:00 Za + ANIELĘ Figlarską (od chrześnicy Elżebiety z rodziną)
16/12/2020 Środa
06:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od rodziny Nasiewicz)
06:00 Za + STANISŁAWA Buczkowskiego (od Marii Chudzik)
17:00 Dziękczynna w 4 rocz. ur. EMILII z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
17/12/2020 Czwartek
06:00 Za + JANA Sopel (Od rodziny Turko)
06:00 Za + CZESŁAWĘ Miciak (od sióstr z róży Marii Motyka)
17:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od rodziny Sieczków)
18/12/2020 Piątek
06:00 Za + STANISŁAWĘ Kątek (od sąsiadów synowej Bogusławy)
06:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od anonimowego ofiarodawcy)
17:00 Dziękczynna za dar życia w 6 rocz. urodzin JASIA z prośbą o zdrowie, Boże
błog. dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
19/12/2020 Sobota
06:00 Za + ANIELĘ Figlarską (od Jadwigi i Jana Krzysztofak z rodziną)
06:00 Za + HELENĘ, + JÓZEFA, + KAZIMIERZA
17:00 Za + STEFANIĘ Małkowską w 29 rocz. śmierci
20/12/2020 IV Niedziela Adwentu
08:00 Za zmarłych i żyjących Braci z Róży bł. ks. Jerzego Popiełuszki
10:00 Za + DYMITRA Bernakiewicza; 11:30 Za rejon V i VI; 16:00 Za Parafian
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

