Polega to przede wszystkim na rozwoju wiary, nadziei, a zwłaszcza miłości, która
najpełniej wyraża postęp na drodze zjednoczenia z Bogiem. Chrześcijanin jest więc w
swojej duchowej postawie człowiekiem nawrócenia. A dzisiaj ludzie odrzucają walkę z
grzechem i nie podejmują też współpracy z Bogiem, ponieważ rozwój autentycznej miłości
przekracza ich możliwości pokonania nastawienia egoistycznego, które wynika z grzechu
pierworodnego i pragnienia życia wygodnego (por. s. 212-214).Cierpliwość Boga polega
na tym, że nie pragnie on zguby człowieka, ale jego nawrócenia. Ze względu na dobro

Prostujcie ścieżki dla Pana

człowieka, każdemu daje stosowny czas na przemianę życia. Chodzi zwłaszcza o tych,
którzy mają na sumieniu wiele grzechów, odwracają się od Boga, a nawet szydzą z tych,

Ile to razy słyszymy, szczególnie od osób przeżywających trudne chwile,

którzy w Niego wierzą. Nieskończona cierpliwość i pełne miłosierdzia serce Boga wyraża

niedowartościowanych, czy borykających się z różnym kłopotami: „moje życie jest bez

się w tym, że każdemu daje szansę powrotu na drogę zbawienia. Wezwanie Jana

sensu”, „ja nie mam po co żyć”. Czy tak rzeczywiście jest? Życie ludzkie jest wartością,

Chrzciciela jest więc dla nas wciąż aktualne. Drogą do spotkania z Panem nie są same

darem Bożym, ale nie wszyscy go dostrzegają od razu. Z pomocą łaski Bożej możemy

praktyki religijne, ale nawrócenie serca w sakramencie pokuty – warunek konieczny, aby

odnaleźć cel i sens swojego życia. Ta droga jest dostępna dla każdego z nas. Stąd w czasie

wejść w jeszcze głębszą relację z Jezusem

tegorocznego Adwentu chcemy zatrzymać się oraz zastanowić nad sensem i celem

Chrystusem. Mamy więc świadomość, że łaska

naszego życia. Nasze adwentowe oczekiwanie ma wypełnić przygotowanie do spotkania z

Boża domaga się naszej konkretnej odpowiedzi.

Panem w tajemnicy Jego narodzenia, jak również powrotu na ziemię przy końcu czasów.

Dlatego razem z psalmistą chcemy dziś wołać

Z pomocą przychodzi nam słowo Boże głoszone w drugą niedzielę adwentowego

do Boga: „Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie”

oczekiwania. Św. Jan Chrzciciel, który „obchodził całą okolicę nad Jordanem i głosił

i tęsknie wpatrywać się w niebo, by nasze życie

chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów” ma dziś dla nas konkretną propozycję.

wydało dobre owoce świętości.

Swoim nauczaniem wskazuje na Mesjasza, w którym odnajdziemy prawdziwą miłość.
Mówi też każdemu z nas, abyśmy na serio przyjęli w swoim życiu Bożą miłość. A kto ją
przyjmie, nie może żyć w starych i grzesznych przyzwyczajeniach, udawać pobożności czy
od czasu do czasu przypomnieć sobie o Bogu. Kto prawdziwie chce przygotować w swoim
sercu drogę Miłości, winien całym sercem przylgnąć do Bożej nauki. Nie da się przecież
być chrześcijaninem z nazwy, albo takim letnim, takim „na pół gwizdka”. Na czym polega
program ewangelicznego nawrócenia? Ks. prof. Stanisław Urbański w książce pt. W
szkole świętości (Warszawa 2016) zauważa, że nawrócenie oznacza przemianę, dzięki
której człowiek odwraca się od grzechu i zaczyna myśleć, sądzić i żyć według światła i
mocy Ewangelii Boga objawionego w Synu. Nawracanie wymaga natomiast od człowieka
nieustannego wysiłku, aby z jednej strony wyzwalać się ze skutków grzechu
pierworodnego, a z drugiej – wnikać coraz bardziej w życie Chrystusa przez współpracę z
Nim.

/dokończenie na ostatniej stronie/
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30.11. – Poniedziałek – św. Andrzeja, Apostoła, święto
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Martina i Victorii w 3 miesiące
po ślubie
† Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(30)
† Helena Bobrowska 6 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron
† Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(30)
† Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(30)
Msza św. zbiorowa za zmarłych
01.12. – Wtorek
† Janusz Benke 30 dzień po pogrzebie
O powrót do zdrowia dla Remigiusza Giedrojc i o Boże błogosławieństwo dla całej
rodziny
† Ryszard Stanisławski 3rocznica śmierci
† Rodzice: Zofia i Alojzy Jaśniewicz, Stefania i Józef Rochna
† Bożena Bielińska 3 rocznica śmierci i Piotr Bieliński
02.12. – Środa
† Józefa(f) Bożek – intencja od sąsiadów z klatki i państwa Jeziorków z Milicza
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny i o
błogosławieństwo dla całej rodziny
† Wiesław Szeląg – intencja od rodziny Górskich
Msza św. dziękczynno-błagalna z okazji urodzin Agnieszki, dziękując Bogu za wszystkie
otrzymane łaski z prośbą o uzdrowienie z choroby nowotworowej i opiekę i
błogosławieństwo Boże na każdy dzień – intencja od rodziców i sióstr
W intencjach czcicieli MBNP
03.12. – Czwartek - św. Franciszka Ksawerego, wspomnienie
† Jerzy Szuflak 30 dzień po pogrzebie
† Władysława(f) Kufel 30 dzień po pogrzebie
† Danuta Homa w dniu urodzin
† Stanisław Lewandowski 43 rocznica śmierci, Jadwiga 19 rocznica śmierci
† Brunon, Anna, Gertruda, Franciszek Kwella, Eugeniusz Wojtaś, Reinhold Wojtacki
W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii
04.12. Piątek
† Helena Budek 30 dzień po pogrzebie
† Piotr i Agnieszka Torłop, Antonina Fedowska
† Marta i Franciszek Grygier i rodzice z obojga stron
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Krystiana w dniu imienin
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Pauliny i Szczepana w 3
miesiące po ślubie
05.12. – Sobota
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary w dniu imienin –
intencja od mamy
NS NMP
† Leokadia i Jan Landowscy, Józef, Mieczysław i Łucja Kuriata
† Barbara Bienias z okazji imienin
† Leokadia Maria Florek z okazji imienin i urodzin
† Józef Sosnowski w rocznicę śmierci. Leokadia Sosnowska w dniu imienin
06.12. – Niedziela – II Niedziela Adwentu
W intencji parafian
† Maria i Jan Michaliszyn oraz zmarli ich rodzice
† Anna i Jan Kopisto, Maria i Konstanty Wiśniewscy
O potrzebne łaski dla członków rodziny i o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i zgodę
na wolę Bożą.
† Andrzej Podgórski 7 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Michaliny z okazji 10
rocznicy urodzin
† Łukasz Dobosz z okazji urodzin, babcia Cecylia Horzempa z okazji imienin
† Kazimiera(f), Franciszek Makarewicz i zmarli rodzice
† Rafał Torłop – intencja od koleżanki Elżbiety Gładysz z rodziną

1.

Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości
Narodzenia Pańskiego. To będzie drugi rok realizacji w Kościele w Polsce programu
duszpasterskiego na lata 2019-2022, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”.
Niech to będzie dla nas szczególne zaproszenie i zachęta, abyśmy zgłębiali
celebrowanie Eucharystii w naszej wspólnocie parafialnej.
2. W Adwencie, tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. Ona
pierwsza odpowiedziała Bogu fiat i przyjęła Jego plan. Pragniemy, wpatrzeni w Jej
przykład, podążać na spotkanie z Nim. Każdego dnia zachęcamy do uczestniczenia w
porannej Mszy Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej roratami. W naszym
kościele będą odprawiane o 6.30. dzieci na swoje roraty zapraszamy w środy i piątki
o godz. 6.30.
3. Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcamy do podjęcia osobistych
wyrzeczeń, uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad
swoim postępowaniem, relacjami.
4. Jeszcze jutro o godz. 17.30 zapraszamy na ostatnie nabożeństwo wypominkowe, w
którym polecamy Panu Bogu zmarłych wypisanych, na kartach wypominkowych, a
następnie o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. zbiorową za zmarłych.
5. W tym tygodniu przypadnie pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
6. W czwartek pragniemy się modlić o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej.
Zapraszamy w tym dniu do adoracji od godz. 17.00, a po niej o godz. 18.oo zapraszamy
na Mszę św. w tej samej intencji.
7. W piątek 4 grudnia przypadnie pierwszy piątek miesiąca. To okazja do szczególnej
modlitwy wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy osobiste i świata.
Okazja do spowiedzi świętej od godz. 17.30 dal dzieci i dorosłych.
8. W tym dniu ze względów epidemicznych nie będzie odwiedzin chorych z Komunią
św.
9. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.00 do katedry zapraszamy na nabożeństwo ku
czci Niepokalanego Serca NMP.
10. Nasz Pan Organista, pan Bartłomiej, rozpoczął już rozprowadzanie poświęconych
opłatków na stół wigilijny. Prosimy o życzliwe przyjęcie go w waszych domach.
11. W każdą środę zapraszamy na nowennę ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
12. Informujemy także, że od ubiegłej niedzieli istnieje możliwość oglądania Mszy św. online z naszej katedry o godz. 11.00 na stronie internetowej naszej parafii.
W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
† Tadeusz Włoch, l. 72;
† Stanisław Olszewski, l. 67;
† Jan Czajkowski, l. 78;
† Ewa Waśniewska, l. 62;
† Polikarp Waśniewski, l. 90;
† Janina Wojciaszek, l. 89;
† Janina Cybulska, l. 87;
† Jozefa(f) Grzywińska, l. 94;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

