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II Niedziela Adwentu
Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. 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 ścieżki dla Niego»".
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 przy tym 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 się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.
Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym".
Ewangelia * Mt 1, 1-8



Adwent. Droga, pustynia, Dzień Pański
„Przygotujcie drogę Panu...” I oto otwiera się przed nami całe doświadczenie dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa. A zarazem doświadczenie ludu Starego Testamentu. Droga, która
kształtuje człowieka. Życie, które jest pielgrzymką. Jak mówi poeta, „przecież i ja – ziemi
tyle mam, ile jej stopa ma pokrywa...” (C.K. Norwid).
Droga jest związana z czasem, który jest potrzebny, aby zrozumieć, że życie nasze
przemija. Ma swój początek i koniec. W trakcie drogi można spotkać różnych ludzi. Można
ich zaprosić do wspólnego pielgrzymowania albo po prostu nie zauważyć i iść dalej obojętnie. Mocne są słowa Jana Chrzciciela: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów”. Ten gest pochylenia, u stóp
Mistrza, jakże wymowny, a może czasami już dzisiaj niezrozumiały. I pielgrzymowanie...
Jan Chrzciciel to główna postać Adwentu, czasu wyczekiwania i prostowania dróg, którymi ma przyjść Pan. „Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą...” – słyszymy dzisiaj u proroka
Izajasza. To znaczy, że my mamy przygotować siebie, swoje wnętrze na przyjście Pana.

„Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni...”, „Głos wołającego na pustyni”. Czym
dzisiaj dla nas, żyjących w ustawicznym pośpiechu i zgiełku, jest pustynia? Czy my,
ludzie żyjący w miastach, wiemy coś o doświadczeniu pustyni? Pustynia w historii
chrześcijaństwa zawsze przyciągała ludzi, którzy w intensywny sposób poszukiwali
Boga. Bo pustynia jest miejscem szczególnego spotkania z Bogiem, ale i miejscem
walki z diabłem o Boga. Jan Chrzciciel głoszący pokutę i nawrócenie, odziany
w sierść wielbłądzią i pas skórzany, jest na wszystkie czasy symbolem pustyni. Ale
co z jego ewangelicznego przesłania jest dla nas dzisiaj ważne? Czy potrafimy tak
żyć, aby taką pustynię, czyli miejsce spotkania z Bogiem w swoim życiu znajdować!
Jeszcze bardziej podstawowe jest pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy doświadczenia pustyni?
„Jak złodziej przyjdzie Dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie...”
Przez wieki czas Adwentu, z jego liturgią i tradycją, Roraty, Godzinki, wytworzyły
specyficzny klimat tego oczekiwania. Stale to odżywa. Te parafie i te kościoły, które
praktykują poranne Msze roratnie, gdzie ludzie z zapalonymi świecami przed świtem
przychodzą do świątyni, wypełniają się. Ileż młodzieży uważa Adwent za najbardziej
przybliżający osobiście do Boga czas w liturgii. „Gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego...”, jest w nas takie pragnienie, może często gdzieś
głęboko ukryte, szybkiego przyjścia „nowego nieba i nowej ziemi”.
Zakorzenienie w pustyni, tak bym nazwał to pragnienie, które jakże wyraźnie widać u ludzi pragnących pogłębionego życia duchowego. Adwent jest więc czasem
odchodzenia na pustynię w dosłownym tego słowa znaczeniu. Na pustynię – paradoksalnie – także w mieście, gdzie będę tylko ja i Pan Bóg. Czas pustyni przygotowuje nas do spotkania z Bogiem, który stoi już za drzwiami. Przez uchylone drzwi
możemy dojrzeć tego, z którym spotkamy się u kresu ziemskiej drogi „twarzą
w twarz”.
Tomasz Dostani OP



Ogłoszenia duszpasterskie
1. W drugą niedzielę Adwentu usłyszeliśmy wezwanie św. Jana Chrzciciela do
przygotowania drogi Panu, który przychodzi. Niech to wezwanie ciągle w nas
pobrzmiewa i skłania do przemiany naszego życia. Przypominamy, że adwentowa
Msza święta roratna rozpoczyna się codziennie w dni powszednie o godz. 720.
Jeszcze raz zachęcamy, aby na Roraty licznie przychodziły dzieci z zapalonymi
lampionami.
2. Dzisiejsze ofiary przeznaczone są na pomoc dla Kościoła na Wschodzie.
Pamiętajmy w naszej prywatnej modlitwie o wspólnotach katolickich żyjących
w krajach byłego Związku Radzieckiego, gdzie wciąż odczuwa się brak kapłanów
i trzeba odbudowywać życie religijne po latach ateistycznego spustoszenia.
3. W środę, 13 grudnia, w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce, będziemy modlić się o pokój i pomyślność naszej Ojczyzny.

4. Adoracja – jak zwykle w każdy czwartek – po porannej liturgii aż do Mszy świętej
wieczornej. O przewodniczenie prosimy grupę III. O godzinie 1500 Msza święta z Koronką
do Bożego Miłosierdzia.



Msze święte w intencji:

5. Składamy serdeczne: „Bóg zapłać” za przyjmowanie naszej młodzieży, która przybywa
z opłatkiem oraz za składane ofiary.

niedziela
10.12.2017

6. O posprzątanie kościoła prosimy w sobotę po porannej Mszy świętej parafian z Dąbrowy
po stronie lewej. Składamy serdeczne: „Bóg zapłać” parafianom z Dąbrowy po stronie
prawej.

poniedziałek
11.12.2017

7. Do nabycia świece z akcji: „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”. Dołóżmy starań, aby na
każdym stole wigilijnym była obecna taka świeca.
8. Zapraszamy w imieniu organizatorów na III Wielewskie Mikołajki. Rozpoczęcie od razu
po Mszy świętej przy scenie plenerowej nad jeziorem.
9. Dziś - 10 grudnia o godzinie 19.00 w kościele w Osowie rozpocznie się koncert muzyki
sakralnej, w którym dominować będzie śpiew chorałowy. Wystąpią: Chór Cartusia z Kartuz,
pod dyrekcją pani Małgorzaty Kuchtyk z Akademii Muzycznej w Gdańsku i Męski Zespół
Chorałowy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod dyrekcją pana
Mariusza Kończala. Organizatorzy koncertu – Wójt Gminy Karsin i Parafia Osowo – serdecznie zapraszają.
10. Parafia nasza organizuje pielgrzymkę do Lourdes, Fatimy i Santiago de Compostella.
Są jeszcze wolne miejsca.
10. W minioną środę pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Stanisława Leszczyńskiego
z Wiela, lat 70. Wieczny odpoczynek…
11. Bóg zapłać naszej młodzieży, ks. Mateuszowi oraz Braci Strażackiej za pomoc przy
rozładunku pelletu. Serdeczne dzięki za postawienie szopki Panom z firmy p. Jana Wardyna.
12. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie kolektą „specjalną” przeznaczoną na prace remontowo-konserwatorskie w naszej świątyni.
13. Można nabywać płyty DVD z uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia.
Są one formą cegiełki na dalsze prace na kalwarii i w kościele.

wtorek
12.11.2017

środa
13.12.2017

800
1200
720
1700

+ Heleny i Antoniego Jażdżewskich oraz braci, Anny
Kalinowskiej i Mirosława
+ Stefanii, Antoniego i Kazimierza Peplińskich

720
1700

+ rodziców: Anastazji i Anastazego Narlochów
+ Benedykta Gołuńskiego, Kacpra Milocha
i dziadków z obu stron

720
1700

+ Jerzego Ciemińskiego i Marii Błanek
Róży p. Anny Kobus z Dąbrowy o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla członkiń Róży i ich rodzin
oraz dar nieba dla zmarłych
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

720
czwartek
14.12.2017

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA
+ Grzegorza, Anny, Jana oraz dziadków
Suma odpustowa z procesją eucharystyczną w intencji
parafian, kapłanów, dobrodziejów i gości

1500
1600 – 1700
1700

+ Leokadii i Maksymiliana Czapiewskich oraz Klary i Bernarda
Jażdżewskich
Msza święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia
Okazja do spowiedzi świętej
+ Danuty – w 10 rocznicę śmierci

piątek
15.12.2017

720
1700

+ Marii i Roberta Kałduńskich
+ Marianny i Zygfryda Osowskich oraz Piotra Janikowskiego

sobota
16.12.2017

720
1600
1700

+ Henryka Zabrockiego
Maćka i rodziców – z okazji chrztu świętego
+ Józefa Wróblewskiego oraz z rodziny Wróblewskich i Szultków

800
1000
1130
Wdzydze 1300
1600

+Henryka Pawłockiego oraz z rodzin Pawłockich i Czapiewskich
W intencji parafian, kapłanów, fundatorów oraz gości
+ Marty i Stanisława Siudy
+ Doroty i Rafała Lipskich oraz z rodzin Lipskich i Miętkich
+ rodziców: Antoniny i Kazimierza o miłosierdzie Boże
i dar nieba

niedziela
17.12.2017

ks. proboszcz Jan Flisikowski
ks. wikariusz Mateusz Szulc



W tym tygodniu patronują nam:
w środę, 13 grudnia, św. Łucja (III/IV w.), dziewica i męczennica z Syrakuz na Sycylii,
patronka ociemniałych.
w czwartek,14 grudnia, św. Jana od Krzyża (1542-1591), hiszpański karmelita,
reformator zakonu i mistyk ogłoszony Doktorem Kościoła.
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