RZYGOTUJCIE DROGĘ PANU !!!
Sumienie jest obok Miłości, Nadziei i Wiary jednym z najwspanialszych darów jakie Bóg przekazał człowiekowi. Konkretnie władzę odpuszczania grzechów przekazał Apostołom sam Chrystus w słowach: „Weźmijcie Ducha
Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone, którym zatrzymacie,
będą zatrzymane”. ( J 20,22-23). Każdy z nas powinien odpowiedzieć na Boże
wołanie: Czy miłujesz mnie? Jeśli chcemy odpowiedzieć jak Piotr: Tak, Panie Ty
wiesz że Cię kocham, musimy zacząć od pracy nad sobą. Najważniejszym punktem
pracy nad religijnością człowieka jest, czystość duszy i ciała. Te obie bardzo ważne
rzeczy zapewnia, a przynajmniej próbuje w nas budować sakrament pokuty. W tym
sakramencie człowiek nadaje sobie samemu pewien sens. Musi pracować na swoje
„ja” w sensie sumienia. Można je porównać do karty na której zapisują się wszystkie nasze słowa, myśli i uczynki. Kiedy przychodzi czas rozliczenia wszystkie te
sprawy zostają mówiąc językiem młodzieżowym „przeskanowane” niejako przez
Chrystusa w Sakramencie Pojednania za pośrednictwem kapłana. Penitent, bo tak
nazywamy osobę przystępującą do sakramentu spowiedzi św., chce swoje złe nawyki odstawić, a przynajmniej próbuje. Istotą tego sakramentu dla każdego z nas
jest postanowienie poprawy z tych nieco gorszych przewinień. Każdy z nas musi
zrobić sobie rachunek sumienia, który pomaga w rozpatrzeniu swoich nie zawsze
porządnie poukładanych spraw moralnych i duchowych. Do tego pomóc mogą różnorakie pomoce duszpasterskie, książeczki, broszury, ale przede wszystkim modlitwa. W modlitwie potrzeba nam rozważyć wszystkie swoje zapamiętane grzechy.
Dzięki temu sakramentowi każdy z nas dostaje szanse na zbawienie, na Życie
Wieczne w Bogu. Nie jest prostą czynnością mówienie o swoich słabościach, ale
wypowiadając je Chrystusowi dajemy sami sobie szanse na poprawę. Przynajmniej
próbujemy, bo nie wszystko wychodzi od razu. Każdemu naszemu przystąpieniu
do konfesjonału powinna towarzyszyć modlitwa i skupienie. Jest to wielki dar zarówno dla penitenta jak i spowiednika. Sakrament Pojednania jest najlepszym lekarstwem na „choroby” obecnego świata. Spotkanie z Chrystusem to lek na wszelkie schorzenia moralne i duchowe.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Było to w piętnastym roku rządów
Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat
był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą
Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów
Annasza i Kajfasza skierowane zostało
słowo Boże do Jana, syna Zachariasza,
na pustyni. Obchodził więc całą okolicę
nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest
napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki
dla Niego; każda dolina niech będzie
wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
(Łk 3,1-6)
W katalog znanych i z politycznego punktu widzenia liczących się imion,
św. Łukasz wpisuje imię Jana, syna Zachariasza i Elżbiety. Uznaje go jednak
nie za polityka, lecz za proroka wysłanego przez Boga do narodu mieszkającego
nad Jordanem. Przeminął Tyberiusz,
Piłat, Herod, Kaj-fasz. Polityka, którą
reprezentują także przegrała. Dlaczego
bo była oparta na kłamstwie, etyce sytuacyjnej i zawiści. Dziś dla nikogo nie
jest wzorem ani Tyberiusz, ani Piłat, ani
Herod, ani Kajfasz... Natomiast niezniszczalnym ide-ałem jest postawa Jana
Chrzciciela dzisiejszego bohatera – patrona adwentu. Jan pojawia się jako

asceta, który stawia sobie samemu wysokie wymagania. Miejscem jego pobytu jest pustynia. Odzienie Jana jest ubogie i skromny jest jego pokarm; wiedział on bowiem, że jeśli chce przeprowadzić odnowę moralną narodu, musi
sam posiadać wielki autorytet moralny.
O tym autorytecie decydują trzy warunki: pierwszym jest potęga ducha, wyrażająca się w silnej i zdecydowanej woli.
Drugim bezinteresowność. Człowiek,
który podejmuje się wykładu zasad moralnych, nie może przy tej okazji mieć
na uwadze własnej korzyści. Trzecim
warunkiem zdobycia autorytetu moralnego jest całkowita harmonia życia i
słowa. Głos na tematy moralne wymaga
pokrycia w życiu mówcy. Jeżeli tego
brak, jego słowa są warte tyle co zeschłe jesienne liście.
ks. Tomasz Kordeli
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BÓBRKA
Śp. Michał Szałaj – od Jana Szałaja z
rodziną
Za zmarłych cierpiących w czyśćcu
Śp. Krystyna Kycia
Śp. Michał Szałaj – od Żywego Różańca z
Bóbrki
Za Parafian
Śp. Agata i Tomasz Papierniak
O Boże błogosławieństwo dla Milenki i
Rodziny - chrzest
ORELEC
1. Śp. Stanisław Mamrowicz – od brata
Zenka z żoną
2. Śp. Tadeusz Skotnicki – od Żony,
wnuka i zięcia
Śp. Tadeusz Skotnicki – od syna
Zdzisława z żoną
Śp. Stanisław Mamrowicz – od Krystyny i
Leona
Śp. Tadeusz Skotnicki – od swatowej
Cecyli Błajda
SOLINA
Śp. Anna Ulanowska – od Wandy Duplaga
z Lutczy
Śp. Anna Ulanowska – od Rodziny
Bańczaków

„Potrzebne jest ciągłe, nieustanne nawracanie, które wymaga
wewnętrznego oderwania się od wszelkiego zła i przylgnięcia do dobra w jego
pełni, a które w praktyce dokonuje się często etapami, prowadzącymi coraz
dalej. Rozwija się w ten sposób proces dynamiczny, przebiegający powoli
przez stopniowe włączanie darów Bożych i wymagań Jego ostatecznej i
najdoskonalszej Miłości w całe życie osobiste i społeczne człowieka. Dlatego
też konieczny jest pedagogiczny proces wzrostu, w którym poszczególni wierni,
rodziny i ludy, a nawet sama cywilizacja, będą prowadzeni cierpliwie dalej, od
tego, co już przejęli z Tajemnicy Chrystusa — dochodząc do coraz bogatszego
poznania i pełniejszego włączenia tej Tajemnicy w ich życie”.
Św. Jan Paweł II, adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 9
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1. W liturgii w czwartek wspomnienie św. Łucji a w piątek św. Jana od
Krzyża.
2. We wtorek na Mszę św. o 16.00 i spotkanie formacyjne zapraszam kandydatów do bierzmowania z klasy 8 i III gimnazjum.
3. W piątek w domowej kaplicy od 20.00 do 21.00 Adoracja Najświętszego
Sakramentu.
4. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów a o godz. 11.00 spotkanie
scholi.
5. W zakrystii są do nabycia świece wigilijne.
6. Spowiedź adwentowa w naszej parafii będzie 17 grudnia.
7. Dzisiaj radni parafialni zaniosą do Rodzin naszej parafii opłatki wigilijne.
Zebrane ofiary będą przeznaczone na energię elektryczną.
Bóbrka
*Radni roznosząc opłatki będą również zbierać ofiary za pracę Pana
organisty.
*W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
*Spotkanie Żywego Różańca w czwartek o godz. 15.30.
*Kościół w tym roku na święta Bożego Narodzenia przygotują Rodziny:
Państwo Tarnawscy, Państwo Bandrowscy Łucja Węgrzyn, Hanna i Józef
Fedorowicz, Mieczysław i Stanisława Fedorowicz, Jacek i Danuta Migielicz, Krystyna Myszak, Ryszard i Bernadetta Kusz, Bartłomiej i Agnieszka
Obłascy.
Orelec
*Spotkanie Żywego Różańca w piątek o godz. 16.45.
*O przygotowanie kościoła na Boże Narodzenie proszeni są Państwo:
Irena i Stefan Borek, Beata i Grzegorz Łukacz, Halina i Zbigniew Mamrowicz, Edyta i Tomasz Dobrowolscy.
Solina
*Dziękujemy za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę prosimy Rodzinę Pani Ewy Makulskiej.
Oby wszystkie serca były otwarte na głos wołania adwentowego:
Przygotujcie drogę Panu.

