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   Przebywa wród nas, lecz my Go nie znamy.
yjemy na swój rachunek, postpujemy drog
"własnego zbawienia" sdzc, i to nam wystarcza.
To prawda, e szerokie jest ycie i e nas
pochłania. Nie mamy czasu na solidniejsz
refleksj. A prawd powiedziawszy, to nawet
boimy si takiego spotkania, które domagałoby si
od nas daru z siebie.
Wolimy raczej i drog naszego codziennego
zbawienia, opartego na człowieczej wielkoci.
Czsto twierdzimy: jestemy dla siebie
zbawieniem, wystarczamy sobie. Jednake
zapytajmy siebie samych, czy jest to naprawd
godzina naszej wielkoci i zbawienia? - Chyba nie!
Bo zbawienie zamknite w samym człowieku nie
jest prawdziwym i autentycznym zbawieniem. Nie
jest włczeniem nas w samo ródło zbawienia,
jakim jest Ten, który cigle do nas przychodzi.
Aby jednak zobaczy, dostrzec i zauway Boga
do nas przybywajcego - potrzebny jest wysiłek,
wyzbycie si przecitnoci, potraktowania na serio
swojego powołania. To powołanie jest twoj
godzin. Moesz je podj, "zaryzykowa" twoj
osobist przygod z Bogiem. Godzina ju jest,
nadeszła, moesz zmieni si, przeobrazi i da
wyraz swej wartoci. Moesz zatem odrzuci
złudne pojmowanie zbawienia, które zasklepia si
w ramach ograniczonoci.
Obecnie wchodzisz w nowy okres Kocioła,
okres Adwentu. Jest to czas wielkiego
oczekiwania na Chrystusa, oczekiwania na Boe
Narodzenie, na Jego wejcie do naszego
codziennego ycia. To cudowne słowo
"adwent", pochodzce od łaciskiego adventus,
oznacza przede wszystkim, to, co moemy sobie
nazywa

O. Pio

nazywa Adwentem Boga to znaczy Jego
przyjciem.
Zawołajmy przeto radonie: "To dlatego, e
istnieje Adwent Boga, istnieje take adwent
człowieka, jego oczekiwanie i nadzieja".
Dowiadczajc tajemnicy adwentu, niesiemy
w sobie nierozdzielnie Adwent Boga i oczekiwanie
człowieka.
Tegoroczny Adwent, przeywamy przyjmujc
w parafii relikwie w. o. Pio. Zakonnika, który
obdarzony cudownym znakiem upodobnienia si
do Chrystusa - stygmatami - był nie tyle znakiem
podziwu, co pełnego zawierzenia Chrystusowi,
który od człowieka oczekuje pełni wiary, by móc
przez niego dokonywa wielkich znaków:
przebaczenia, nawrócenia, uzdrowienia.
Rekolekcyjne spotkanie ze w. o. Pio moe
przeobrazi twój sposób patrzenia na sakramenty
wite - a zwłaszcza eucharysti. Od ciebie w duej
mierze zaley spotkanie z Panem, który stwarza
nowego człowieka, na swój obraz i podobiestwo.
Nie lkaj si tej chwili, kiedy ci Bóg zaskoczy.
Wiedz tylko, e jest to moment twego osobistego
adwentu. Umiej si wtedy wyciszy, wej
w siebie i podejmowa decyzje. Nie wszystko od
razu zrozumiesz. Bd i niejasnoci. Ale jedno jest
pewne, e Bóg ciebie wzywa. Jeste Mu potrzebny.
On chce, aeby stał si adwentowym fermentem,
który przetwarza i odnawia nasz ludzk
codzienno.
Nie dajmy si dłuej prosi, ale podniemy oczy
ku Niebu i zawołajmy za w. O. Pio:

Jezu! Przyjd! Ty sam posid moje serce!

KALENDARIUM

3 grudnia – w. Franciszka
Ksawerego Kapłana -
wspomnienie
6 grudnia – w. Mikołaja
Biskupa – wspomnienie
7 grudnia – w. Ambroego
Biskupa – wspomnienie
8 grudnia – Niepokalanego
Poczcia NMP – uroczysto
13 grudnia – w. Łucji
Dziewicy i Mczennicy –
wspomnienie
14 grudnia – w. Jana od
krzya Kapłana –
wspomnienie
24 grudnia – Wigilia
Narodzenia Paskiego –
Uroczysto
25 grudnia – Narodzenie
Paskie – uroczysto
26 grudnia – w. Rodziny
Jezusa, Maryi i Józefa –
wito
27 grudnia – w. Jana
Apostoła i Ewangelisty –
wito
28 grudnia – w.
Młodzianków mczenników –
wito
29 grudnia – 5 dzie w
oktawie Narodzenia
Paskiego – wito
30 grudnia – w. Rodziny
Jezusa, Maryi i Józefa –
wito
31 grudnia – w. Sylwestra I
Papiea – wspomnienie
1 stycznia – witej Boej
Rodzicielki – uroczysto
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Ks. Proboszczem
Skd si wził pomysł dekoracji?
Przygotowujc si do rekolekcji adwentowych i przyjcia relikwii w. o. Pio czsto
z młodzie z Katolickiego Stowarzyszenia Młodziey rozmawialimy o wielkim
ordowniku i stygmatyku jakim jest o. Pio. Tu przed adwentem młodzie
zaproponowała aby dekoracja adwentowa miała wymow nie tylko oczekiwania na
przyjcie Jezusa ale i oczekiwania na przyjcie w. o. Pio do naszej parafii.
Dlaczego takie hasło adwentowe?
w. o. Pio był człowiekiem wielkiej modlitwy, dla którego przebywanie w obecnoci
Boej było nieustannym pragnieniem. Dlatego gdy w adwencie wołamy „Przyjd Panie
Jezu” chcielibymy  by to wołanie w. o. Pio było take i naszym wołaniem. Gdy nie
zawsze umiemy otworzy serca na działanie Boej łaski – prosimy by Jezus sam
uzdrowił nasze serca i nasze ycie.
Jakie przesłanie niesie symbolika dekoracji adwentowej?
W zasadzie kady element ma swoje znaczenie. Portret i słowa w. o. Pio maj nas
przygotowa na  otwarcie naszych serc za porednictwem witego na przyjcie
Chrystusa do naszych serc. Za ycia o. Pio wokół niego unosił si zapach kwiatów, std
kwiaty przy portrecie symbolizuj duchow obecno witego w naszej parafii.
Cztery stopnie przypominaj o czterech niedzielach adwentu a wieca - znak Chrystusa
przychodzcego do naszych serc.

   Te słowa słyszymy podczas kadej Mszy w. S znakiem
pojednania przed przyjciem Ciała Chrystusa, s wyrazem wspólnoty
zbawienia.
W okresie adwentu, czyli radosnego oczekiwania na wita Boego
Narodzenia, nabieraj one szczególnego znaczenia.
   Koniec roku jakby sprzyja podsumowaniom, wspomnieniom, co
w nim było złego, a co dobrego, kto odszedł do Boga? egnalimy
Ojca witego Jana Pawła II, wiadka wiary. Takim Boym
człowiekiem w naszej parafii była zmarła niedawno p. Mieczysława,
która nie zdjła krzya ze cian przedszkola nawet w najciszych
chwilach przeladowa komunistycznych za wiar.
   Moe w tym roku, zanim połamiemy si opłatkiem, podczas
rekolekcji zastanowimy si na ile jestemy pojednani z Bogiem
i ludmi. Wyznacznikiem tego pierwszego pojednania niech bd
kolejki pod konfesjonałami. Patron rekolekcji o .Pio przez swój dar
mistycznej witoci pomógł w konfesjonale nawróci si ogromnej
rzeszy ludzi. Uczyni to na pewno take i dzisiaj w naszej parafii, gdy
za jego przykładem zdamy si na całkowite zawierzenie woli Boej
i zrobimy spowied generaln z całego ycia.
Natomiast zgoda z blinimi moe si wyrazi szacunkiem dla
napotkanego człowieka. W cigu roku swoimi obraliwymi sdami,
plotkarstwem, egoistycznym patrzeniem na wiat bardziej lub mniej
wiadomie wyrzdzilimy krzywd innym ludziom. Moe nam si
wydawa to banalnym przewinieniem w czasach wielkich afer
i morderstw terrorystycznych, gdzie gin tysice ludzi. Ale jak
piewał Czesław Niemen w piosence „Dziwny jest ten wiat”
człowieka mona zabi słowem tak jak noem. Dlatego przed
Najwitszym Sakramentem i relikwiami o. Pio zróbmy adwentowy
rachunek sumienia w tym roku szczególnie z grzechów mowy. Po
nim przepromy brata i siostr w wierze za wszelkie złoci.
Obok kold piewanych od wigilii s te pastorałki, m.in. ta ze
słowami: „Cho tyle alu w nas i gniew upiony trwa, przekacie
sobie znak pokoju, przekacie sobie znak”.
   W duchu takiego pojednania z naszych serc niech radonie
zabrzmi słowa koldy „Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina , e
Panna czysta porodziła Syna”. A przekazywanemu podczas pasterki
znakowi pokoju niech towarzysz  szczere słowa ,,Pokój z Tob”.
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Sakramentu Chrztu witego udzielono dzieciom:
1. Sławomir Cierniak s. Pauliny i Piotra
2. Igor Łozowy s. Iwony i Grzegorza

Zwizek małeski zawarli:
1. Joanna Czerwonka i Marek Piotrowski

Poegnalimy:
1. p. Mieczysława Bednarczyk zm. 23.11. pogrzeb odbył si 26.11.2005 r





 

oprac. na podst. uchwały Komisji Jzyka Religijnego

Modlc si uywamy czsto w stosunku do Boga wyraenia
Wszechmogcy. Tak Bóg wszystko moe, oprócz jednego – nie
moe nas przesta kocha! Bóg kocha kadego człowieka bez
wyjtku. Jednym z najwaniejszych dowodów na to jest powicenie
jedynego Swego Syna dla odkupienia ludzkoci, dla umoliwienia
kademu z nas otrzymania łaski zbawienia.
Myl, e włanie dlatego wita Boego Narodzenia s takie wane
dla nas i e tak bardzo uroczycie i radonie je obchodzimy.
witom tym towarzyszy zawsze mnóstwo wiatła bo przecie
narodził si nam Pan wiatłoci, o którym mówił ju prorok Izajasz
„Naród kroczcy w ciemnociach ujrzał wiatło wielk; nad
mieszkacami kraju mroków wiatło zabłysło.” (Iz 9,1). Wiemy
doskonale, i te ciemnoci, ten kraj mroków to kraina grzechu
otaczajca człowieka zewszd. Bóg w wielkiej Swojej miłoci
i miłosierdziu dał nam bro, któr moemy pokona grzech – jest ni
Jezus i Jego słowo przekazane w Ewangelii. W tym miejscu
ponownie naley zacytowa Izajasza, który natchniony Duchem
Boym wołał „Oto Bóg jest zbawieniem moim! Wy za z weselem
wod czerpa bdziecie ze zdrojów zbawienia.” (Iz 12,2 – 3)
Tak, miło jak okazał nam nasz Stwórca jest umysłem ludzkim nie
do objcia. Pamita jednakowo musimy, e danej nam miłoci nie
moemy zatrzymywa tylko dla siebie i zazdronie „zakopywa” jej
we własnym sercu.

NA MIŁO BOGA ODPOWIADAJMY MIŁOCI BLINIEGO.

Jest pewna grupa zwierzt niezbyt lubiana przez ludzi (trudno
powiedzie dlaczego), któr nazwano gadami. Organizmy tych
zwierzt maj interesujce właciwoci, otó potrafi one
kumulowa we własnym tkankach energi słoneczn – dlatego tak
czsto widzimy jaszczurki lece na kamieniach i wystawiajce swe
ciało na prace promienie słoca. Nie robi tego dla samej
przyjemnoci, gromadz w ten sposób energi na chłodne
i deszczowe dni aby y.
Te yciodajne promienie słoca moemy porówna do miłoci jak
przyniosło nam na ziemi Dziecitko Jezus. Powinnimy j w sobie
gromadzi, ale by doprowadziła nas ona do ycia wiecznego musimy
si t miłoci koniecznie dzieli z wszystkimi ludmi, których
spotykamy w naszej ziemskiej wdrówce. Nie wystarczy miłowa
Boga. Prawdziw wykładni naszego ukochania Boga jest miło do
kadego człowieka, nawet tego który jest do nas le nastawiony lub
jest naszym wrogiem. Jest to bardzo trudne, mogłoby si wydawa
niewykonalne, a jednak moliwe. Jezus ustami witego Mateusza
mówi wprost:
„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie si
za tych, którzy was przeladuj; tak bdziecie synami Ojca waszego,
który jest w niebie; poniewa On sprawia, e słoce Jego wschodzi
nad złym i nad dobrym i On zsyła deszcz na sprawiedliwych
i niesprawiedliwych.” (Mt 5,44 – 45)
Drogi czytelniku gdy staniesz przed Jezusem lecym w ubogim
łobie pamitaj, e najwikszym darem jaki nam przyniósł jest Jego
Miło. Dał j nam wiedzc przecie, e Go ukrzyujemy. Jednak do
koca, ju na krzyu, modlił si za swoich oprawców i przebaczał im.
A co my na to? Za byle błahostk potrafimy rzuci drugiemu
człowiekowi w twarz – nigdy ci nie przebacz! Czy to jest
odpowied na miło Boga?!
yjmy tak aby Jezus nie musiał nam kiedy wyrzuci:

Jestem waszym Bogiem, a mi nie wierzycie.
Jestem waszym Panem, a mi nie słuycie.
Jestem waszym Nauczycielem, a mnie nie słuchacie.
Jestem waszym Mistrzem, a mnie nie naladujecie.
Jestem waszym wiatłem, a mnie nie widzicie.
Jeeli jestecie nieszczliwi; mnie o to nie wicie!

Nauczanie Benedykta XVI
Tylko dialog daje nadziej na wiat braterstwa i pokoju. Jest on niezbdny dla rozwizywania
szkodliwych konfliktów i napi. Obowizkiem kadego człowieka dobrej woli, a zwłaszcza kadego
wierzcego człowieka, jest przyczynianie si do rozwoju społeczestwa pokojowego i do
przezwyciania pokus agresywnej konfrontacji kultur i grup etnicznych , a wiec do pokoju i zgody.
Cel ten mona osign jedynie wtedy, gdy w centrum  rozwoju kadej wspólnoty umieci si naleyty
szacunek dla ycia i godnoci kadej osoby ludzkiej.

A.G.
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Obraz na biurku





 Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Grupa
Modlitewno - Ewangelizacyjna w. Łukasza. Adres: Parafia rzym.-kat. pw. witej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,  telefon.: 7493492 – ks. proboszcz, 7493041 –
ks. wikary. Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700  oraz  w sobot w godz. 1100 - 1200. Nauka przed chrztem  dla rodziców i
chrzestnych w kad trzeci niedziel miesica po Mszy witej o godzinie 1200.

1. Przeywamy okres adwentu. Zapraszamy na Msz w.
Roratni o godz. 1700.

2. Przez okres adwentu nie bdzie Mszy w. o godz. 1800.
3. Od II Niedzieli Adwentu (4.12) do rody (7.12)

w naszej parafii odbywa si bd rekolekcje adwentowe.
4. W sobot Wigilia Boego Narodzenia. Nie bdzie Mszy
w. o godz. 1700. Przypominamy, e w Wigili
zachowujemy post. Pasterki odprawione bd o godz. 2200

i 2400. W Lubikowie pasterka o godz. 2130 w Nowej
Niedrzwicy pasterka o godz. 2300.

5. W niedziel Uroczysto Boego Narodzenia. Nie bdzie
Mszy w. o godz. 800. Pozostałe Msze w. odprawiane
bd według porzdku niedzielnego.

Kamyczki

Poszukiwany w. M.

wiele osób utrzymuje, e widywany jest nadal  w
okolicach 6 oraz 24 grudnia, na całym wiecie.
Prawdopodobnie rozdaje prezenty.

Wizerunek w. M. czsto
wykorzystywany jest w reklamach i filmach.
Przedstawiany w róny sposób. W ostatnich latach
najczciej jako „czerwononosy skrzat z północnej
Finlandii” (dokładnie Laponii), jedcy saniami
zaprzonymi w „niezidentyfikowane renifery”.
Jednak jego najbardziej prawdopodobny wygld
jest inny. Jest to biskup ubrany w strój
pontyfikalny (ornat, mitra, pastorał).

Popularne wyobraenie w. Mikołaja jest
niestety mieszank elementów rónych kultur
ludowych: niderlandzki zwyczaj obdarowywania
dzieci prezentami w dniu jego wita miesza si tu
z wyobraeniem czarodzieja, który karze
niegrzeczne dzieci, grzeczne za nagradza, a take
z postaci germaskiego bóstwa Thora, który
kojarzony był z zim i jedził na saniach
zaprzonych w kozy.

W redniowiecznej Europie dzie w.
Mikołaj był okazj do wyboru "chłopca-biskupa",
który sprawował rzdy a do wita Młodzianków
(28.12). Zwyczaj ten dotrwał jeszcze do naszych
czasów w Montserrat w Katalonii.

Podczas jednej ze swych podróy uciszył
fale morza - dlatego te uwaany jest za patrona
eglarzy i podróników. Niewielka ilo
autentycznych informacji na jego temat chtnie
uzupełniana była kolorowymi szczegółami legend.

(owad)
ow.ad@interia.pl

w. M. – urodzony w
Patarze w Lycji (Azja
Mniejsza). Miejsce
pracy – Myra. Zawód
– biskup Myry.
Poszukiwany zmarł
około 350r., jednak

6. W poniedziałek drugi dzie Boego Narodzenia. Msze
w. według porzdku niedzielnego. Tradycyjnie w drugi
dzie wit taca przeznaczona bdzie na Katolicki
Uniwersytet Lubelski.

7. W salce katechetycznej mona naby:
Opłatki - ofiary złoone za opłatki przeznaczone bd

na ogrzewanie kocioła i fundusz remontowy.
Kartki i ozdoby witeczne - zysk ze sprzeday

przeznaczony bdzie na wyjazd dzieci z ERM na
pielgrzymk do Czstochowy.
 wiece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

8. 31 grudnia naboestwo zakoczenia roku o godzinie 1700

9. 1 stycznia nie bdzie Mszy w. o godz. 800


