OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 09.12 Dzień Powszedni
1600 1) + Franciszka, Mariannę, Józefa, Józefę Wojcieszyńskich, Jana, Annę, Rabiejów
z int. Rabiejów
2) zm. z rodziny Wojdów, Pietszczyków, Woźniaków i Malickich
Wtorek 10.12 Dzień Powszedni
1600 1) + Stanisława Znoja zam. Żona
2) Jerzego Kowalskiego z int. rodziny
Środa 11.12 św. Damazego I, papieża.(wsp. dowolne)
1600 1) + Genowefę, Franciszka Daleszaka i Wawrzyńca Wójcika
2) + Jana Wawrzeńczyka (5 r. śm), Stefanię Wawrzeńczyk z int. dzieci
Czwartek 12.12 Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe.(wsp. dowolne)
1600 1) + Jana, Marię, Stefana Domagałów z int. rodziny
2) Z okazji 55 r. ur. Janusza Barwinka o Boże bł. i potrzebne łaski
Piątek 13.12 Św. Łucji, dziewicy i męczennicy.(wsp. obowiązkowe)
1600 1) + Kazimierę Kowalską z int. siostry
2) Ryszarda, Kazimierza, Anielę, Józefa Stachurów z int. Januszków
Sobota 14.12 Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła. (wsp. obow.)
1600 1) + Leokadię Machulską
2) + Stanisława Machulskiego z int. żony z dziećmi
Niedziela 15.12 III Niedziela Adwentu
800 + Eugeniusza, Piotra, Mariusza Prędotów, ks. Edwarda Nowaka, Józefę, Stefana, Marianę, Władysława, Edwarda Nowaków z int. rodziny
1000 + Mariana, Zofię, Mariana Szałasów z int. córki z rodziną
1200 + Zofię Pobocha z int. rodziny
1530 Marię, Michała Lewoniewskich, + Helenę, Władysława, Tadeusza Kruków, Danutę
Stokowiec z int. Lewoniewskich
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Modlitwa…
O Mario bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za
wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła
Świętego i poleconymi Tobie. Amen.

Ekstra…
× 08.12 - Dzień Kupca
× 11.12 - Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich
× 13.12 - Dzień Księgarza
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Komentarz…
„Każdy z nas jest jak dziecko, które
idzie przez miasto. Dużo ulic, masa
wystaw. A na jednej radia, a na drugiej pajac, na innej cukierki. Przy
krawężniku stoi samochód, jakiś
nowy model. Na płocie plakat kolorowy. Wielkimi literami wypisane
zawody sportowe. Ale czy wiesz, po
coś wyszedł i dokąd idziesz? Może
być i sport, i samochód, ale czyś nie
stracił celu z oczu? Każdy z nas jest
jak turysta. W oddali ośnieżony
szczyt, gdzieś szemrze potok, na
stoku, wśród lasu polana. Ale czyś
nie zgubił szlaku? Może być i potok,
ale czy dobrze idziesz?
/Ks. M. Maliński/

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Iz 11, 1-10 / 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, prostujcie ścieżki
dla Niego». 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 Jordanie, 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 spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Romaryk (8 grudnia)

▪ Dziś do numeru naszego pisma dołączony jest kolejny numer SANCTUS-ika (dodatku dla
najmłodszych)
▪ Zachęcamy do prenumeraty Rycerza Niepokalanej i Rycerzyka Niepokalanej. Zgłoszenia
prosimy składać do pani Krystyny Zawadzkiej z Brzezin do dnia 26 grudnia.
▪ Koszt prac przy nagłośnieniu w naszym kościele wyniósł ponad 10 tyś. zł.
▪ W najbliższą niedzielę w naszej parafii rozpoczną się rekolekcje adwentowe. Zachęcamy
do odpowiedniego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia i skorzystania z możliwości spowiedzi.

Romaryk z Remiremontu pochodził
z rodu Merowingów, dynastii panującej w państwie
Franków w latach
481-751. Urodził się
ok. 570 r. w królestwie
Austrazji
(obecne
tereny
Belgii, Holandii, zachodnich Niemiec
i wschodniej Francji). Jego rodzice
zostali zabici przez
królową Brunhildę.
Pełnił wysoką funkcję na dworze królów Teudeberta II i Chlotara II. Na dworze monarszym usłyszał o Kolumbanie Młodszym i zapragnął pójść w ślady irlandzkiego zakonnika. Zrezygnował z zaszczytów
i udał się do cysterskiego opactwa w Luxeuil (obecnie Luxeuil-les-Bains w Burgundii), gdzie
został mnichem. Około 620 r. otrzymał od króla posiadłość Villa Habendum w Wogezach. Za
zgodą opata, św. Eustazjusza (drugiego po św. Kolumbanie opata Luxeuil), razem ze swoim
przyjacielem, św. Amatem, założył na jej terenie klasztor, nazwany później Remiremont (Romarici Mons). W pobliżu męskiego monasteru wybudowano konwent dla zakonnic. Wzorowano się na fundacji w Agaunum (St. Maurice w Szwajcarii). Prawdopodobnie oba domy miały
wspólnych przełożonych. W Remiremont pierwszym opatem był Amat, a po nim Romaryk.
Romaryk zmarł 8 grudnia około 653 r., w wieku 85 lat. Papież Leon IX w 1051 r. polecił, aby
dokonano translacji jego relikwii, czyli aby przeniesiono je na bardziej zaszczytnie miejsce.
Obrzęd ten był potwierdzeniem kultu, stanowił więc odpowiednik dzisiejszej kanonizacji.
Modlitwa. Boże Wszechmocny i Jedyny przez wstawiennictwo świętego Romaryka błagamy,
aby nasze życie było w pełni oddane Tobie i każdy nasz czyn przynosił większą chwałę Twojemu Majestatowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Katechizm…
KKK 491 W ciągu wieków Kościół uświadomił sobie, że Maryja, napełniona "łaską" przez
Boga (Łk 1, 28), została odkupiona od chwili swego poczęcia. Właśnie to wyraża dogmat
Niepokalanego Poczęcia, ogłoszony w 1854 r. przez papieża Piusa IX: Najświętsza Maryja
Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga
wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju
ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego
(Pius IX, bulla Ineffabilis Deus: DS 2803).
KKK 492 Maryja została "ubogacona od pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnej zaiste świętości" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 56.; świętość ta pochodzi w całości od Chrystusa; jest Ona "odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi swego
Syna" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 53). Bardziej niż wszystkie inne osoby
stworzone Ojciec napełnił Ją "wszelkim błogosławieństwem... na wyżynach niebieskich w Chrystusie" (Ef 1, 3). Wybrał Ją "z miłości przed założeniem świata, aby była święta i nieskalana przed Jego obliczem" (Por. Ef 1, 4).
KKK 493 Ojcowie Tradycji wschodniej nazywają Maryję "Całą Świętą" (Panaghia), czczą Ją
jako "wolną od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha Świętego i
ukształtowaną jako nowe stworzenie". Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe życie pozostała
wolna od wszelkiego grzechu osobistego.

W poszukiwaniu…

Tu es Petrus…

Niepokalana, bez grzechu poczęta, nieskalana… Tylko
Ona – Boża Matka, nasza Matka. Przyjęła Słowo Boże
w pełni. Jej oddawali cześć święci. Jest postrachem mocy
nieczystych. Wszystko dzięki temu, że powiedziała Panu
‘fiat’. Jej pokora była ważniejsza niż wszelkie zaszczyty tego świata. Ona – największa z kobiet. Ma tysiące tytułów,
setki koron widnieje na jej wizerunkach. Jest naszą Królową, ale… czy naprawdę mamy Ją w naszych sercach?
Mario ucz nas żyć tak jak Ty!
/KP/

39. Św. Anastazy I (27.XI.399402/19.XII.401) Został wybrany
na papieża 27 listopada 399
i kontynuował walkę z donatystami. Za jego pontyfikatu odbył
się w r. 400 I Synod w Toledo,
w r. 401 III Synod w Kartaginie
oraz w r. 402 II Synod w Toledo.

Zakonnie…
Służebniczki wielkopolskie – ich powołaniem jest oddawanie chwały Trójcy Przenajświętszej
przez służenie Bogu i ludziom, przede wszystkim najbardziej potrzebującym, oraz przez wychowywanie dzieci i młodzieży, a także opiekę nad chorymi i biednymi. Obecnie prowadzą
w Polsce specjalny ośrodek opiekuńczo-wychowawczy dla dziewcząt ze szkoły specjalnej
i rodzin patologicznych oraz państwowy dom pomocy społecznej dla kobiet starszych. Główną formą pracy apostolskiej zgromadzenia są ochronki, których jest obecnie 14 na terenie całego kraju. Ponadto funkcjonuje także bursa dla dziewcząt, dom rekolekcyjny, świetlica dla
młodzieży i warsztaty szkolne dla kucharzy przy zasadniczej szkole zawodowej oraz kuchnia
dla ubogich. Służebniczki wielkopolskie stanowią jedną z 4 gałęzi zgromadzenia założonego
w 1850 r. przez bł. Edmunda Bojanowskiego. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – wielkopolskie.
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Żyć to przekształcać siebie w dzieło - Cześć, co teraz porabiasz? - Jestem sprzedawcą
sztuki.”
/Fiodor M. Dostojewski/ ulicznym. - To ciekawe. A po ile są ulice ostatnio?

Coś dla ducha…
„O skorpionie i zakonniku”
Pewien mąż Boży siedział nad brzegiem strumienia i rozmyślał o rzeczach nadprzyrodzonych. Gdy otworzył oczy, zauważył skorpiona, który wpadł do wody i walczył rozpaczliwie, by
utrzymać się na powierzchni. Pełen współczucia, zakonnik zanurzył rękę w wodzie, złapał
skorpiona i wyciągnął go na brzeg. W nagrodę stawonóg, odwracając się niespodziewanie,
boleśnie go użądlił. Mnich powrócił do rozmyślania, ale gdy otworzył oczy, zauważył że skorpion znów wpadł do wody i miotał się ze wszystkich sił. Po raz drugi go uratował, ale i tym razem skorpion użądlił swego wybawcę. To samo zdarzyło się po raz trzeci. Zakonnik miał łzy
w oczach z powodu bólu wywołanego ukłuciami. Wieśniak, który widział tę scenę, zapytał: Dlaczego tak się upierasz i pomagasz tej nędznej kreaturze, która zamiast ci dziękować, wyrządza ci krzywdę? – Obaj idziemy za głosem naszej natury – odpowiedział zakonnik. –
Skorpion jest stworzony, aby żądlić, a ja – by okazywać miłosierdzie.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

