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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą;
on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego
na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki
dla Niego.
Iz 40,3; Mk 1,2-3
W zeszłą niedzielę mowa była o oczekiwaniu.
Czekamy nie tylko na Boże Narodzenie, ale również
– w perspektywie wieczności – na przyjście Mesjasza w czasach ostatecznych. Zostało powiedziane,
że owo czekanie wiąże się z gotowością na to przyjście, czyli trwaniem w stanie łaski uświęcającej.
Co czynić, aby żyć w takim stanie? Z odpowiedzią spieszy nam dzisiejsza Ewangelia, w której
św. Jan Chrzciciel wzywa do nawrócenia, czyli
przemiany swojego życia. Aby dzień Pański nas nie
zaskoczył, trzeba codziennie brać sobie do serca to
zaproszenie do nawrócenia. Dlatego już teraz
warto zobaczyć, gdzie szczególnie moje życie
potrzebuje przemiany. Może w niejednym z nas
budzi się zniechęcenie wywołane tym, że już tyle

prób nawrócenia podejmowaliśmy i tak wiele
sobie w życiu postanawialiśmy, a dalej popadamy
na nowo w te same grzechy.
Nawrócenie nie wypełnia się jednak tylko
w zaniechaniu jakiegoś zła czy też postanowieniu
czynienia dobra. Można bowiem zmienić swoje
postępowanie, ale uczynić to jakby bez wewnętrznego przekonania – bo tak trzeba, bo tak wypada – przez co szybko wracamy do starych nawyków.
Tymczasem tym, co stanowi początek i istotę
nawrócenia, jest zmiana myślenia. Stąd zanim
wprowadzimy w życie Boże nakazy, powinniśmy
najpierw przyjąć je rozumem i sercem, przekonać
się do nich i uwierzyć głęboko w ich sens.
W Adwencie będziemy korzystać z sakramentu
pokuty. Spróbujmy przeżyć go bardziej autentycznie, niż do tej pory. Niech nie będzie on
wyłącznie mechanicznym wyznaniem grzechów, ale
sięgnięciem do ich źródła. Dobre przygotowanie do
sakramentu pokuty i jego należyte przeżycie jest
podstawowym elementem procesu nawrócenia.

Leksykon postaci biblijnych

ŚW. JAN CHRZCICIEL

I

mię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza
tyle, co „Bóg jest łaskawy” oraz „Jahwe się zmiłował”. Święty Jan, zwany Chrzcicielem, był
jedynym synem Zachariasza i Elżbiety, krewnej
Najświętszej Maryi Panny. Przyszedł na świat
w miejscowości Ain Karem niedaleko Jerozolimy.
Gdy ósmego dnia po narodzinach dziecka, miano
dokonać obrzezania według obrzędowości żydowskiej, jego ojciec, Zachariasz, wyśpiewał pieśń,
w której wygłosił proroctwo, wysławiając wypełnienie się obietnic mesjańskich i witał Jana jako
proroka, który ma iść przed obliczem Pana i gotować Mu drogę w sercach ludzkich (Łk 1,68-79).
Z wydarzeniem tym wiąże się również cud odzyskania mowy przez Zachariasza, który milczał od
momentu, gdy anioł obwieścił mu, że będzie miał
potomka.
Jan, zanim rozpoczął działalność publiczną,
wiódł życie pustelnicze, jak sugeruje Ewangelia
i potwierdza tradycja. Według zgodnej opinii
wszystkich Ewangelistów zjawienie się św. Jana
i jego publiczne wystąpienie rozeszło się szerokim
echem po Palestynie i po okolicznych krajach.
Wielu uznawało go nawet za Mesjasza, co on sam
stanowczo dementował wyjaśniając, że Mesjasz
idzie dopiero po nim. Wrażenie musiał robić
na słuchaczach również jego strój i tryb życia: „Miał
bowiem za odzienie sierść wielbłąda i pas skórzany”
(Łk 3,2-6; Mt 3,1-6). Jan jako herold Mesjasza
podkreślał z naciskiem, że nie wystarczy fizyczna,
materialna przynależność do Abrahama, ale należy
czynić owoce pokuty i nawrócenia. Na znak
skruchy i odmiany życia udzielał chrztu nawrócenia
(Łk 3,7-14; Mt 3,7-10; Mk 1,1-8). W takich okolicznościach przyszedł do Jana sam Chrystus, aby się
ochrzcić. Jan jednak powiedział, że to on potrzebuje
chrztu od Zbawiciela (Mt 3,13-14). Andrzej i Piotr,

jedni z pierwszych uczniów Pana Jezusa, byli początkowo uczniami Jana Chrzciciela. Po tym jednak, jak Jan wskazał im Mesjasza, przeszli do szkoły
Mistrza z Nazaretu.
Św. Jan Chrzciciel popadł w konflikt z Herodem II Antypasem, który oddalił swoją prawowitą
żonę, a wziął Herodiadę, żonę swego brata Filipa.
Jan zarzucił mu ten czyn, przez co brutalny władca
kazał go uwięzić. W dniu swoich urodzin, Herod
wydał ucztę, w czasie której upojony winem złożył
córce Herodiady nierozważną obietnicę, iż spełni
każde jej życzenie. Ta zaś podjudzona przez swoją
matkę, nieprawną żonę władcy, zażądała głowy
Jana. Herod przymuszony okolicznościami nakazał
ściąć głowę Świętego (Mt 14,3-12; Mk 6,17-29;
Łk 3,19-20). W taki sposób Jan Chrzciciel dołączył
do grona męczenników.
Kult św. Jana Chrzciciela jest bardzo dawny.
Od IV wieku powstawały kościoły ku jego czci.
Jedną z najwspanialszych świątyń jemu poświęconych jest Bazylika Św. Jana na Lateranie w Rzymie,
matka wszystkich kościołów, katedra papieży.

ABC chrześcijanina

datkową świecę, zwaną roratką. Symbolizuje ona
Maryję i jest na ogół pięknie przyozdobiona i wyeksponowana. Blask jej płomienia niczym jutrzenka
wyprzedza wschód słońca. Podobnie Maryja poprzedziła przyjście Światłości świata, Jezusa Chrystusa. Popularne są również lampiony, których symbolika nawiązuje do przypowieści o pannach czekających pośród nocy z lampami w ręku na przyjście
Oblubieńca. Lampion jest zatem znakiem oczekiwania na przyjście Mesjasza. Światło lampy rozświetla ciemności, podobnie jak Chrystus rozproszył mroki grzechu.

RORATY
Roraty są Mszą świętą wotywną (w szczególnej
intencji) ku czci Najświętszej Maryi Panny, którą
odprawia się zasadniczo wcześnie rano w dni powszednie Adwentu. Nazwa Rorat pochodzi od pierwszych słów łacińskiej antyfony na wejście Mszy
świętej i pieśni zaczynającej się od tychże słów:
Rorate caeli, desuper... (Spuśćcie rosę, niebiosa...).
Często liturgię Rorat wzbogacają zwyczaje ludowe. Na czas trwania Mszy świętej zapala się do-

Kartka z kalendarza
4 grudnia
wspomnienie św. Barbary

W

edług żywotów świętych Barbara była
piękną dziewczyną, którą ojciec Dioskor
zamykał w wieży. Postępował tak, aby nie
każdy mógł podziwiać jej niezwykłą urodę. Barbary
to jednak nie martwiło, w ten sposób bowiem
mogła bez przeszkód oddawać się życiu duchowemu, któremu zamierzała się poświęcić. Tym samym
odmawiała ręki wszystkim kandydatom, których
wyszukiwał jej ojciec. Rozzłoszczony jej zachowaniem Dioskor postanowił wyjechać na jakiś czas.
Kazał murarzom wybudować wieżę, w której na
czas jego nieobecności miano zamknąć Barbarę.
Dziewczyna wymogła na rzemieślnikach, by budowla miała trzy okna (symbol Trójcy Świętej), a nie
dwa, jak życzył sobie tego ojciec. Na murze Barbara
umieściła też znak krzyża. Po powrocie wściekły
ojciec chciał ją zabić, ale udało się jej uciec. Po
drodze natknęła się na skałę, która otwarła się i dała
jej schronienie przed Dioskorem. Ostatecznie ojciec
odnalazł ją i zamknął w więzieniu, gdzie była torturowana, a ostatecznie ścięta. W chwili wykonania

wyroku w jej ojca uderzył piorun, zabijając go na
miejscu.
Święta Barbara jest czczona jako patronka górników, więźniów, kamieniarzy, murarzy, wytwórców sztucznych ogni i żołnierzy. W sztuce przedstawiana jest m.in. jako patronka dobrej śmierci. Jej
atrybutami są: wieża, kielich z hostią, księga, pawie
lub strusie pióro, palma męczeństwa oraz błyskawica.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronują nam:
Wtorek – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa żyjącego na przełomie III i IV wieku, który podbił serca wiernych w Mirze Licyjskiej nie tylko gorliwością duszpasterską, ale także troską o ich sprawy materialne;
Środa – wspomnienie św. Ambrożego. Żył w IV wieku,
był wybitnym biskupem Mediolanu, wspaniałym
nauczycielem, który skutecznie zwalczał błędy arian.
Czwartek – uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Maryja, wybrana od wieków, by stać się Matką Syna Bożego, na mocy Jego
zasług została poczęta bez grzechu pierworodnego.
Uciekając się pod Jej obronę, prośmy o zachowanie
czystości naszych serc. O ludziach czystego serca
Jezus powiedział, że będą oglądać Boga.
Piątek – wspomnienie św. Jana Diego. Indianin
z plemienia Azteków, któremu na jednym ze wzgórz
Meksyku objawiła się Maryja w znanym i czczonym
do dziś wizerunku Matki Bożej z Guadalupe.
2. Dziś na wieńcu adwentowym zapłonęła druga
świeca. Przypomina nie tylko, że przeżywamy drugą
niedzielę Adwentu, ale i to, że Adwent niedługo osiągnie półmetek.
3. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy w naszej Parafii

Rekolekcje Adwentowe, które potrwają do wtorku. Już
dzisiaj zachęcamy do takiego zaplanowania czasu,
by jak najlepiej z nich skorzystać.
4. Szczególnym wzorem adwentowego oczekiwania
jest dla nas Maryja. Ku Jej czci odprawiana jest Msza
Roratnia o godz. 7:00 i 17:00 dla dzieci i młodzieży.
Serdecznie zachęcamy do udziału.
5. We wtorek będziemy gościć w naszej parafii św.
Mikołaja na Mszy św. o godz. 17:00. Zainteresowanych rodziców zapraszamy przed Mszą do zakrystii.
6. W niedzielę 11 grudnia odbędzie się comiesięczny
wyjazd na nocne czuwanie do Częstochowy. Wyjazd
około godz. 19:00 spod kościoła. Prosimy o punktualne przyjście. Zapisy w zakrystii lub u ks. Michała.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i wspierania naszej parafialnej gazetki. Ofiary składane przy
jej nabyciu mają pokryć koszty druku i wspierać duszpasterstwo dzieci i młodzieży w naszej parafii.
Przyjście Pana, do którego nawiązuje liturgia
Adwentu, już się dokonało w historii, ale, jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, wciąż oczekujemy „nowego
Nieba i nowej ziemi”. To powód do radości, bo również w naszym życiu objawi się chwała Boża. Niech
zatem Boży pokój zamieszka w naszych sercach.

INTECJE MSZY ŚWIĘTYCH

5–11 grudnia 2011 r.

5 grudnia – poniedziałek
700 1) + Chryzant Markiewicz – od Anny i Stanisława Orman z rodziną.
2) + Alfred Chyżowski – od wnuczka Michała z rodziną.
1700 + Wiesława Piątek – od córki Bogusi z mężem.
6 grudnia – wtorek
700 1) + Chryzant Markiewicz – od Andrzeja i Wandy Wódka z rodziną.
2) + Alfred Chyżowski – od rodzin Zagałów i Bogdanów.
00
17 + Wiesława Piątek – od córki Ewy z mężem.
7 grudnia – środa
700 1) + Chryzant Markiewicz – od rodziny Szymańskich.
2) + Alfred Chyżowski – od Grażyny Pilarczyk z rodziną.
1700 + Wiesława Piątek – od wnuczki Izabeli z Markiem.
8 grudnia – czwartek
700 1) + Helena, Józef Pencak.
2) + Zenon, Władysław Rogoń
1700 + Janina Bryk, Adam Siedlecki – od córki Haliny.
9 grudnia – piątek
700 1) + Chryzant Markiewicz – od Wandy Motyl i Wiktorii Markiewicz.
2) + Alfred Chyżowski – od Anny i Władysława Mularczyków.
1700 + Wiesława Piątek – od wnuczka Dawida z żoną Martą.
10 grudnia – sobota
700 1) + Helena Kowalska – w 3. r. śmierci od rodziny Biedaków.
2) + Chryzant Markiewicz – od rodziny Leśniaków.
1700 + Witold Podsiadło – od żony.
11 grudnia – niedziela
700 Za parafian.
900 + Leon Podsiadło – w 6. r. śmierci.
1100 + Piotr, Antonina, Stanisław Jagła; Stanisław Wrótny.
1700 + Helena Kowalska (w 3. r. śmierci), Tadeusz, Stefan, Stanisław, Wiesława Kowalscy.
W ubiegłym miesiącu z naszej parafii odeszli do Pana:
śp. Wit Piątek
† 02.11.2011 r.
żył lat 69
śp. Władysław Józef Słaby
† 22.11.2011 r.
żył lat 55
śp. Lucjan Michniewski
† 22.11.2011 r.
żył lat 71
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
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