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II NIEDZIELA ADWENTU

EWANGELIA (Mt 1,1–8)
Prostujcie ścieżki dla Pana.
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka
Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan
Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do
niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego
chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy........................................................................
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się
szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On
zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

INTENCJE MSZALNE
W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Ambrożego; we wtorek
uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Solenizantom i Jubilatom
życzymy wielu łask Bożych.
07.12. Poniedziałek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Józefa
Okurowskich.
08.12. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. Za Parafian.
09.12. Środa.
Nowolesie – Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Andrzeja Krysowatego
w 2. rocznicę śmierci.
10.12. Czwartek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i dar
zdrowia dla należących do wspólnoty Akcji Katolickiej w naszej Parafii.
11.12. Piątek.
Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Pawła – z racji
pogrzebu.
12.12. Sobota.
Nowolesie – Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana i Marii
Sokołowskich i zmarłych z rodziny Woźnych.
13. 12. Niedziela.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 8:00.O wieczną szczęśliwość dla śp. Damiana Nadolnego
w 8 rocznicę śmierci i śp. Marka Kosakowskiego.
Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisławy Tenety i jej
zmarłych Rodziców.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00. Za Parafian.
1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1630.

2. W okresie Adwentu codziennie odprawiane są Msze św. Roratnie. W poniedziałki,
wtorki i czwartki w Białym Kościele. W środy, piątki i soboty w Nowolesiu. W miarę
możliwości zapraszamy dzieci komunijne i ich Rodziców. Proszę, aby dzieci
przynosiły lampiony i wycięte z kolorowego papieru serduszka z wypisanymi dobrymi
uczynkami. Serduszka te powiesimy na kościelnej choince. Codziennie jest losowana
nagroda. Tematem tegorocznych rorat jest dar Eucharystii.
Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.
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Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: Odwaga nawrócenia
Jan przygotowuje drogę Jezusowi. Jest głosem Słowa. Jan zanurza w wodzie, podczas
gdy Jezus zanurza w miłości Ducha Świętego. Jan, stając się drogą dla Jezusa, zaprasza
innych: „Przygotujcie drogę Pana!”. Autentyzmem jego życia z Bogiem pociągnął wielu do
przemiany życia. Także my, podejmując osobisty trud nawrócenia i przemiany naszego
życia, stajemy się inspiracją dla innych. Pokazujemy, że zmiana jest możliwa, że warto żyć
według wartości ewangelicznych. Żyjąc blisko Boga, można być człowiekiem wiernym,
dobrym, prawdziwym, a także radosnym, wolnym, szczęśliwym i spełnionym.
Jezu, przynoszę Ci dziś moją tęsknotę za nowością życia,
którą tylko Ty możesz mi ofiarować.
.............................................................................................................................................

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.

