\

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ I Niedziela Adwentu- 29.11.2015/
1. W dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok
liturgiczny, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Nowe życie w
Chrystusie”. Rozpoczynamy szczególny, bo jubileuszowy rok 1050-lecia
chrztu Polski oraz rok, w którym w naszej Ojczyźnie, w Krakowie, odbędą
się Światowe Dni Młodzieży. Módlmy się zatem codziennie, by dobrze
przeżyć ten wyjątkowy czas. Adwent to czas radosnego oczekiwania,
mający podwójny charakter: jest okresem przygotowania do świąt
Narodzenia Pańskiego, przez które czcimy pierwsze przyjście Syna Bożego
do ludzi, a zarazem okresem, w którym naszą uwagę kierujemy na
oczekiwanie drugiego przyjścia Chrystusa na końcu świata. Ten charakter
Adwentu zechciejmy podkreślić przez:
intensywną modlitwę i udział w Roratach, które będą odprawiane w dni
powszednie
o godz. 17.00,
- przemianę serc i udział w Rekolekcjach Adwentowych, które rozpoczną się w
czwartek
17.12 i potrwają do IV Niedzieli Adwentu.
2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.00.
zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
3. W środę po Mszy Świętej wieczornej wspólnota Hallelu Jah zaprasza do
salek na wspólną modlitwę i rozważanie Pisma Świętego.
4. Z racji I czwartku miesiąca o godzinie 16.00 Godzina Święta.
5. W piątek jako I miesiąca okazji do spowiedzi od godziny 16.00.
6. W sobotę do południa księża odwiedzą chorych. Po Mszy św. wieczornej
Różaniec Fatimski. Zapraszamy ze świecami.
7. W przyszłą niedzielę w naszej wspólnocie parafialnej będziemy gościć
Misjonarzy ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Podzielą się oni specyfiką
pracy misyjnej.
8. Opłatki jeszcze do nabycia w agendzie. Dziękujemy za wszystkie ofiary
złożone przy tej okazji.
9. „I ty możesz zostać św. Mikołajem. Podaruj prezent dzieciom, których
rodziców nie stać na paczkę. One nie mogą ci nic ofiarować w zamian,
prócz uśmiechu”. Od 8 listopada w kościele parafialnym zbieramy do kosza
św. Mikołaja: słodycze, maskotki, zabawki, przybory szkolne. Dzisiaj
Członkowie Akcji Katolickiej przeprowadzą zbiórkę do puszek na ten cel.
W przyszłą niedzielę zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze
św. Mikołajem, który przybędzie do naszej parafii o godzinie 16.00.
10. Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę, w zakrystii
bądź kancelarii parafialnej, można również wpłacać na konto parafialne,
którego numer podany jest w dzisiejszym numerze „Maternusa”.
Dziękujemy za ofiary już złożone. Do tej pory wpłynęło 414 ofiar na kwotę
52 tys. 800 zł.
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Zapraszamy
wszystkich dysponujących wolnym czasem do pomocy przy sprzątaniu
naszej świątyni w każdą sobotę po Mszy Świętej porannej.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze,
akcesoria świąteczne, lampiony. Można nabyć świece wigilijne w ramach
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 5 zł.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Nowy rok kościelny, który rozpoczynamy pierwszą Niedzielą Adwentu, upłynie
nam pod znakiem Ewangelisty Łukasza: cały czas będzie nam towarzyszyła jego
Ewangelia. Na inaugurację tego nowego cyklu Kościół przygotował nam prawie
to samo czytanie, które zamykało rok Marka: o Sądzie Ostatecznym. Może ta
powtórka ma nas jeszcze bardziej uwrażliwić na ostateczny sens i cel życia, jakim
jest zbawienie, czyli spotkanie z Bogiem? A może chodzi o to, abyśmy zaczęli
sobie bardziej cenić doczesność, ale nie jako cel sam w sobie, lecz jako drogę do
wieczności? Po prostu: zanim zaczniemy cokolwiek czytać i rozważać na temat
życia chrześcijańskiego, Kościół chce nam na samym początku pokazać ostateczny
koniec, tak byśmy wszystko potrafili zobaczyć w jego perspektywie. Bo bez tej
ostatecznej perspektywy łatwo zatracić sens życia, zwłaszcza, gdy jest to życie
trudne, naznaczone bezradnością, nieszczęściem, cierpieniem, smutkiem. Kiedy
oglądamy dziennik telewizyjny i migawki ze świata, widzimy wyraźnie jak
bardzo realistycznie potrafił Chrystus określić sytuację człowieka wobec
kataklizmów natury i żywiołów wojny, rozpętanych ręką ludzką. W stanie takiej
trwogi nie widać żadnego ratunku, wszystko zawodzi. Człowiek doświadcza
wtedy w całej pełni swojej bezradności, samotności i niemocy. Przez ostatnie
dziesięciolecia, w których historia bardzo nas oszczędzała, zdążyliśmy chyba
trochę o tych doświadczeniach zapomnieć i nabrać zbytniej pewności siebie.
W takim stanie łatwo utracić z oczu obraz końca świata i ostatecznego celu
ludzkiego życia. Człowiek pogrąża się w doczesności, tak jakby to było wszystko.
I dlatego Chrystus wzywa nas do czuwania. Właśnie w takiej postawie należy
przeżywać życie doczesne: czuwając. A czuwanie to nic innego, jak tylko
świadomość końca, świadomość konsekwencji naszych decyzji i postępowania. To
ona nas zmobilizuje do wszystkiego, co konieczne. Przede wszystkim do poczucia
odpowiedzialności za losy świata i ludzkości. To jest podstawowy warunek
pokoju i sprawiedliwości na świecie. Jeśli odpowiedzialność tę złożymy na barki
polityków, wtedy możemy być pewni jakiegoś nieszczęścia. Przecież gdyby w byłej
Jugosławii ludzie mieli trochę więcej poczucia osobistej odpowiedzialności, nie
byłoby wojny. Najpierw ta wojna rozpętała się w sercu każdego człowieka.
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