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Bądźmy uczniami Chrystusa

MYŚL
MIESIĄCA
«Cóż pomoże

człowiekowi - mówi
Chrystus - choćby cały
świat pozyskał, a na
duszy swojej szkodę

poniósł?»... Nie traćcie
tego sprzed oczu!

Jan Paweł II

powtarza: Bóg jest miłością.(1J 4,8) Prorok
Izajasz natomiast woła: ...Bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie
odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje
przymierze pokoju – mówi Pan, który ma litość
nad tobą (Iz. 54,10). Taka jest Boża miłość.
Góry mogą się walić i rzeki wylewać, ale nic
takiego się nie stanie, co sprawiłoby, że Bóg
przestaje mnie kochać. Nic nie przeszkodzi Jego
miłości wobec mnie. Żaden kataklizm, żadne
wydarzenie na świecie nie sprawi, że Bóg
przestanie mnie kochać. Jego miłość jest mocna
i bezwarunkowa.

Bóg jest Miłością. Miłość mnie kocha, ale
nie jest przeze mnie kochana. Co więc mam
robić? Być sobą – kochać, być wzorowym,
prawdziwym człowiekiem Chrystusa...
prawdziwym uczniem. Mam być wzorem dla
innych. Kochać jak kocha sól swoim
zdecydowanym smakiem, jak kocha płomień
swoim światłem i ciepłem, jak miasto
położone na górze cieszy swoim widokiem,
swoim świadectwem istnienia, wskazywaniem
celu wędrówki.

Być uczniem Chrystusa – to iść po Jego
śladach, iść ścieżkami, które on wyznacza,
które rozświetla swoim blaskiem, iść drogą,
którą on sam stanowi. To także obrać
kierunek, który on wskazuje, to też wziąć Jego
krzyż na ramiona i nieść go wiernie, to stawać
się, na co dzień podobnym do Niego. Trzeba
tak żyć, aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
i chwalili Boga, Ojca, który w niebie jest.

Być uczniem Chrystusa – to żyć dla
innych, jakby o sobie zapomnieć wyzbywając
się egoizmu. To nie zrażać się brakiem
wdzięczności, niezrozumieniem u wielu nawet
nam bliskich. Stawać się miłosiernym
Samarytaninem, Cyrenejczykiem, Weroniką…

Pora być solą ziemi i światłem świata –
przejść jak Chrystus przez ziemię – dobrze
czyniąc wszystkim, z kim nas złączy los. Bóg
mną chce posolić świat, mną chce świat
rozświetlić. Teraz, dziś trzeba sobą pokazać
Ewangelię i Chrystusa. O tym powinniśmy
pamiętać my chrześcijanie dwudziestego
pierwszego wieku często tak słabi,
niewytrwali, chwiejni i małoduszni.

sjk

KALENDARIUM

3 grudnia – Św. Franciszka
Salezego – wspomnienie
6 grudnia – Św. Mikołaja
Biskupa – wspomnienie
7 grudnia – Św. Ambrożego
Biskupa – wspomnienie
8 grudnia – Niepokalanego
Poczęcia NMP – uroczystość
13 grudnia – Św. Łucji
Dziewicy i Męczennicy –
wspomnienie
14 grudnia – Św. Jana od
krzyża Kapłana –
wspomnienie
24 grudnia – Wigilia
Narodzenia Pańskiego
25 grudnia – Narodzenie
Pańskie – uroczystość
26 grudnia – Św. Szczepana
Męczennika – święto
27 grudnia – Św. Jana
Apostoła i Ewangelisty –
święto
28 grudnia – Św.
Młodzianków męczenników –
święto
29 grudnia – 5 dzień w
oktawie Narodzenia
Pańskiego – święto
30 grudnia – Św. Rodziny
Jezusa, Maryi i Józefa –
święto
31 grudnia – Św. Sylwestra I
Papieża – wspomnienie
1 stycznia – Świętej Bożej
Rodzicielki – uroczystość

Z różnych stron świata docierają do nas
niemal same złe wiadomości. Wystarczy
włączyć telewizor, żeby się dowiedzieć ile
w ostatnim czasie było rozbojów, wypadków,
kataklizmów i ludzkich tragedii. Jedni
z powodu biedy czy głodu uważają, że wolno
im kraść, zabijać – inni pełni pychy, żadni
chwały i sławy poniewierają swoimi bliskimi
rozpychając się łokciami na prawo i na lewo.
W wielu rodzinach wystygły wszelkie uczucie
religijne, moralne. Rozpanoszyło się zło

Trzeba nam wrócić do korzeni by odnaleźć
klucz do miłości i zgody rodzinnej, do
przykładnego życia religijnego, do powrotu
życia w zgodzie z Ewangelia, z przykazaniami
Bożymi i kościelnymi. Nic dziwnego, że
Episkopat Polski w nowym roku
duszpasterskim wzywa „Bądźcie uczniami
Chrystusa”

Kiedyś z ust młodego człowieka usłyszałem
słowa: Jezus jest wzorem chrześcijanina.
Cieszyłem się i trochę zarazem zmartwiłem.
Dlaczego Jezus Chrystus, a nie każdy z nas?
Wiadomo – nasz Zbawiciel – to samo Serce
Kościoła, Centrum Ludu Bożego – Syn Boga –
ale nie mogę zapomnieć o tym, czego on od nas
wymaga. Jezus powiedział do swoich uczniów:
Wy moi uczniowie... jesteście solą ziemi,
jesteście światłością świata... Chciałoby się
powiedzieć, że świat współczesny jest jakby
,,nie posolony ”, że świat ma być mną posolony,
rozpalony, rozświetlony.
Te słowa wzywają mnie do dania odpowiedzi
na pytanie: kim jestem ja – jako uczeń
Chrystusa, Jego wyznawca, chrześcijanin z
przekonania, a nie z metryki chrztu w kancelarii
parafialnej!?

Mam po co żyć, mam kogo pokazać sobą
samym, swoim życiem. Bóg dał mi dar życia,
dał mi mocne zadanie, abym przybywając na
ten świat wykonał misję posolenia go dobrem,
rozświetlenia go nadzieją i wiarą, aby ludzie
zobaczyli i poczuli, że jest miłość. Aby poznali,
że smakuje obecność Boga, który zwycięża,
niszczy zło i rozprasza ciemności. Niech
doświadczą nie tylko przyciągania ziemskiego,
ale też niebieskiego. To jest zadanie ucznia: dać
odczuć obecność Boga w świecie

Św. Jan w swoich listach nieustannie
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Czy jesteś gotowy na przyjście Jezusa?

Nadszedł Adwent – czas oczekiwania na ucieleśnienie
w Jezusie odwiecznej ludzkiej tęsknoty za Bogiem.
Człowiek od zarania naszych dziejów porażony grzechem
pierworodnym z ogromną nadzieją czekał na przyjście
Zbawiciela obiecanego poprzez proroków przez Boga
Ojca. Wiemy dobrze z własnego doświadczenia, że
oczekując na kogoś musimy być na jego przyjęcie
odpowiednio przygotowani i czujni aby nas nie zaskoczył
swym pojawieniem się.

Takim wzorem do naśladowania zaczerpniętym
z przyrody może być w tym względzie krzew rosnący na
Bliskim Wschodzie, który w dosłownym tłumaczeniu
z języka hebrajskiego nosi nazwę „drzewo czuwające”.
Nazwa ta bierze się z bardzo wczesnej pory jego
zakwitania, która przypada na styczeń. Przekładając to na
ludzkie zachowania możemy powiedzieć, że krzew ten
czuwa i kwitnie już w styczniu, aby nie przegapić przyjścia
wiosny. Wzmiankę
o tym krzewie można znaleźć w pierwszych wersetach
Księgi Jeremiasza, gdzie Bóg uzmysławia prorokowi iż
zawsze czuwa by spełnić Swoje słowo: I skierował Pan
następujące słowa do mnie: Co widzisz Jeremiaszu?
Odrzekłem: Widzę gałązkę drzewa czuwającego
(Jr 1,11).

Każdy z nas wchodząc w okres adwentu powinien się
niejako wzorować na drzewie migdałowym, bo taką
polską nazwę nosi ta roślina, aby zakwitnąć łaską
uświęcającą i nie przegapić okazji do odnowy życia, jaką
niesie ze sobą wiosna Narodzenia Jezusa.

Tak naprawdę to od momentu Wniebowstąpienia
Chrystusa żyjemy w ciągłym adwencie – oczekiwaniu na

powtórne przyjście naszego Zbawiciela,
który powie „Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój glos i drzwi
otworzy, wejdę do niego i będę z nim
wieczerzał, a on ze Mną”(Ap 3,20).
Musimy Mu otworzyć sami, bo klamka
jest tylko po naszej stronie. A my jakże
często i spontanicznie a wręcz po
pogańsku powracamy do obrazu Boga
do naszych usług, gwaranta naszej siły i
naszego sukcesu a umyka nam obraz
Boga, któremu możemy i powinniśmy
całkowicie zaufać. Na czym to polega? –
może ktoś zapytać. Po prostu trzeba
powiedzieć – Boże nic a nic nie
rozumiem, co się ze mną dzieje, czy
dlaczego mnie to spotyka, ale Jezu ufam
Ci – i tyle! Resztę zostawmy
Chrystusowi, który na pewno wyjdzie ci
naprzeciw.

Bądź czujny drogi czytelniku i miej w
pamięci słowa św. Tomasza a Kempis
Bacz, żebyś nie przylgnął do czegoś,
żebyś się nie uwikłał i nie zginął.

A. G.

Kwitnące drzewo czuwające (migdałowiec)

Kwiat migdałowca
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Sakramentu Chrztu Świętego udzielono dzieciom:
1. Jan Busz s. Wojciecha i Anny
2. Aleksander Serowik s. Krzysztofa i Sylwi

Związek małżeński zawarli:
1. Mariusz Wawrzyniak i Andżelika Milczewska

Pożegnaliśmy:
1. Bogumiła Ryczek zm. 1.11. pogrzeb odbył się 5.11.2007 r
2. Zofia Chicuń zm. 22.11. pogrzeb odbył się 26.11.2007 r

Nowi chrześcijanie

1. Przeżywamy okres adwentu. Msza św. Roratnia o godz. 1800.
2. Od I Niedzieli Adwentu (2.12) do środy (5.12)

w naszej parafii odbywać się będą rekolekcje adwentowe.
3. O grudnia Uroczystośc Niepokalanego Poczecia NMP. Msze

św. o godz. 1000 i 1800. W Nowej Niedrzwicy Msza św.
o godz. 1200.

4. 24 grudnia Pasterki odprawione będą o godz. 2230 i 2400. W Nowej
Niedrzwicy Pasterka o godz. 2100.

5. We wtorek Uroczystość Bożego Narodzenia.. Msze św.
odprawiane będą według porządku niedzielnego.

6. W środę drugi dzień Bożego Narodzenia. Msze św. według
porządku niedzielnego. Tradycyjnie w drugi dzień świąt taca
przeznaczona będzie na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

7. W salce katechetycznej można nabyć:
• Opłatki - ofiary złożone za opłatki przeznaczone będą na

ogrzewanie kościoła.
• Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

8. 31 grudnia ostatni dzień roku msze św. do południa jak w każdą
niedzielę nabożeństwo zakończenia roku o godzinie 1700

Jak każdy, co jakiś czas uczestniczę we Mszach św.,
podczas których udzielany jest sakrament chrztu św.
Jeżeli jest to ktoś mi bliski, to przeżywam radość.
Podobnie jak kapłan udzielający sakramentu miałem w
oczach łzy wzruszenia, gdy chrzest św. przyjmował
niepełnosprawny, prawie 40-letni "mój" wychowanek,
który w życiu doznał wszystkiego oprócz miłości od ludzi.
"Teraz mogę przyjmować Jezusa"- skomentował radośnie
po liturgii. Gdy jednak nie znam rodziców, najczęściej
niestety reaguję dość obojętnie na liturgię chrztu. Chyba
nie tylko ja...

Córka, będąc w "swoim" krakowskim kościele
Dominikanów, przeżyła zdziwienie podczas Mszy św.
połączonej z chrztem. Po błogosławieństwie kapłan
poprosił ojców dzieci o odwrócenie się do wiernych
i podniesienie w górę swoich dzieci. Wypowiedział wtedy
słowa: "Oto mamy nowych chrześcijan". Reakcją były
gromkie oklaski radosnych wiernych.

Dzieci przychodzące na katechezę są nie tylko
ochrzczone, po spowiedzi, przyjmują Komunię św.
Jednak do miary prawdziwych chrześcijan czasami dużo
im brakuje. Widać to choćby po frekwencji na niedzielnej
Mszy św. Nie mnie ich oceniać. Ale moim i innych
chrześcijan zadaniem jest radość z każdego postępu we
wierze naszych dzieci. Dobrym słowem
i modlitwą uczynimy na pewno więcej niż kolejnym
wytknięciem słabości wiary. W tej modlitwie warto też
dziękować za dar chrztu św.

W naszej parafii coraz częściej małżonkowie
dziękują sobie i Bogu za lata wspólnego życia podczas

okrągłych rocznic ślubu. Uroczysta Msza św. to
nie tylko ich święto, ale całej parafii. Pan Jezus jak
w Kanie Galilejskiej jest obecny na każdym ślubie
, gdzie Go zaproszą. Jest także z małżonkami i ich
dziećmi w rodzinach, które Bogu zawierzają każdy
dzień życia.

Nowi chrześcijanie to nie tylko małe dzieci
przyjmujące chrzest św. To również ci, którzy
zaprosili Boga do swoich domów i potrafią
dziękować za Jego obecność w życiu rodzinnym
przy okazji kolejnych rocznic małżeństwa.

L.K.
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ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ...

Nasza droga do Betlejem
Często coś wspominamy. Są rzeczy, które mają

dla nas szczególne znaczenie i z przyjemnością, nawet po
latach, przywołujemy w pamięci ich obrazy. Do
najmilszych należą zapewne przeżycia związane  ze
świętami Bożego Narodzenia, zwłaszcza z okresu
własnego dzieciństwa. Jedni pamiętają żłóbek, oryginalną
choinkę lub czekanie na pierwszą gwiazdkę, inni
wspominają  niepowtarzalny zapach i smak potraw
przygotowywanych przez mamę lub babcię, ktoś jeszcze
radość ze wspólnego świętowania lub dźwięki kolęd
intonowanych przez dziadka. Szczególne elementy
grudniowych świąt można wymieniać jeszcze długo.
Słyszałam kiedyś opowiadanie starszej osoby, która
wspominała swoje dziecięce lata. Mieszkała w małej
wiosce. W wigilię ojciec rodziny siadał zawsze w sieni
i czyścił buty całej rodzinie. Robił to wyłącznie ten jeden
raz w roku, by, jak zwykł mawiać, przygotować je do
bardzo ważnej drogi. Potem ruszał z dziećmi  na pasterkę
do kościoła oddalonego o kilka kilometrów. Właśnie ta
droga utkwiła opowiadającemu w pamięci. Wszystkie
inne wspomnienia wyblakły. Myśląc o dawnym Bożym
Narodzeniu, widzi on tę wspólną wędrówkę.

W wydarzeniach sprzed dwóch tysięcy lat
niejednokrotnie pojawia się motyw przemieszczania,
zmierzania do jakiegoś celu. Idzie Józef i Maryja, by
niebawem stała się rzecz nadzwyczajna. Idą pasterze,
których pchała wieść: „Narodził się wam Zbawiciel”
i wreszcie zmierzają Trzej Mędrcy. Zarówno prości
ludzie, jak i Królowie idą nieznaną im trasą, jednak
docierają do kresu wędrówki i są świadkami niezwykłego
wydarzenia.

Nasze życie to również droga, podzielona na dłuższe
lub krótsze odcinki.  Choć każdy  ma swoje miejsce,
a życie toczy się utartym szlakiem, to jednak ruszamy.
Wypełniamy obowiązki, pracujemy, uczymy się. Znamy
określony cel, często idziemy tą samą drogą, bez
niespodzianek. Bywa też i tak, że wędrujemy
w ciemności, nie wiemy dokładnie, gdzie się znajdziemy.
Chyba jednak wszyscy nosimy w sercu ukrytą tęsknotę za
uzdrowieniem, zbawieniem. Za tym wszystkim, co
symbolizuje Dzieciątko, w pobliżu którego ciemność
jaśnieje.

Jest już  w drodze Matka Najświętsza i święty Józef.
Już zbliżają się do naszych miast i wsi. Od naszej
postawy wobec tego wydarzenia, zależy czy Boże Dziecię
rozjaśni mroki naszego życia.

Pismo parafialne Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Przytocznej. Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich, Grupa Modlitewno - Ewangelizacyjna św. Łukasza. Adres: Parafia rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,
telefon.: 7493492. Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700 oraz  w sobotę w godz. 1400 - 1500.

Nauczanie
Benedykta

XVI
Sąd - czy znowu nie budzi to w nas lęku? Ale czyż
nie chcemy, aby kiedyś wszystko, co zostało
osądzone niesprawiedliwie, wszyscy, którzy
cierpieli przez całe życie i z tego życia pełnego
cierpienia musieli pójść na śmierć, kiedyś
doświadczyli sprawiedliwości? Czyż nie chcemy,
aby przyszedł kres na brak umiaru w bezprawiu i
cierpieniu, jakie widzimy w historii; żeby wszyscy
mogli być w końcu radośni, żeby wszystko
otrzymało sens? To zbudowanie prawa, to
połączenie pozornie bezsensownych fragmentów
historii w jedną całość, w której panuje prawda i
miłość - to kryje się pod pojęciem Sądu nad
światem

Homilia, Ratyzbona-Błonia Islinger Feld 12 IX 2006
(kropka.)

Rekolekcje Adwentowe
Niedziela 2. 12. 2007

900 – Msza św. z nauka ogólną
1030 – Msza św. z nauka ogólną ((Nowa Niedrzwica)
1200 – Msza  św. z nauka ogólną
1800 – Msza  św. z nauka ogólną

Poniedziałek 3.12.2007

1000 – Msza  św. z nauka ogólną
1700 – Msza św. z nauka ogólną  (Nowa Niedrzwica)
1800 – Msza  św. z nauka ogólną
1900 – Nauka dla młodzieży przygotowującej

się do Sakramentu Bierzmowania

Wtorek 4.12..2007

1000 – Msza  św. z nauka ogólną
1630 – Spowiedź (w Nowej Niedrzwicy)
1700 – Msza św. z nauka ogólną  (Nowa Niedrzwica)
1800 – Msza  św. z nauka ogólną

Środa 5.12..2007

900 – Spowiedź (Przytoczna)
1000 – Msza  św. z nauka ogólną
1700 – Msza św. z nauka ogólną  (Nowa Niedrzwica)
1700 – Spowiedź (Przytoczna)
1800 – Msza  św. z nauka ogólną
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