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Szczęśliwy, kto nie zwątpi w Chrystusa

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Słowa Jezusa, będące odpowiedzią daną Janowi, są
bardzo ważne i aktualne dla nas. Są to bowiem słowa dla
nas i o nas. Dla nas, bo umacniają nas w cierpliwości, która jest zbawienna. W sytuacjach, kiedy wydaje się nam,
że jesteśmy sami, jak Jan Chrzciciel w więzieniu, i zbyt
słabi, by podjąć trud nawrócenia, musimy pamiętać, że
błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi w Chrystusa. Są to
słowa także o nas, ponieważ i nam jest głoszona Dobra
Nowina, a dzięki uzdrawiającej mocy sakramentów nasze
zwiędłe z powodu grzechów życie nabiera świeżości
i w pełni rozkwita. Dokona się to, gdy pokornie i cierpliwie stanie-my w szeregu ubogich, niewidomych i głuchych, by jako najmniejsi tu, na ziemi, otrzymać wieczną
chwałę w niebie.
Chryste, który przychodzisz, aby nas wybawić z naszej niemocy i wyprowadzić z ciemności, do Ciebie przychodzę, aby nie być samotnym, u Ciebie szukam zrozumienia, miłości i dobra.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Pan jest blisko, ale czy ja jestem blisko
Pana?”
Ks. Jan Twardowski

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA
ADWENTU

1.

Dobiegamy połowy Adwentu. Pod koniec rozpoczynającego się tygodnia,
a dokładnie od soboty, 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia
oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszą wspólnotą parafialną.

2.

Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od
słów z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu,
raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej
liturgii zamiast fioletowych pojawiły się różowe szaty. Ta zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż
właśnie w tę radosną niedzielę.

3.

Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritasu. Miejmy wrażliwe i otwarte serca. Wielu chciałoby usunąć z nich Pana
Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu. Nie pozwólmy na to i swoją
postawą ukazujmy prawdziwy sens tajemnicy Bożego wcielenia.

4.

Przed świętami Narodzenia Pańskiego zazwyczaj myślimy o świątecznych
prezentach, zwłaszcza dla dzieci. Zwyczaj ten ma swoje religijne uzasadnienie.
Może wyrażać wszelkie dobro, jakie Jezus Chrystus przyniósł całej ludzkości.

5.

Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków
wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym
środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce
o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta
wspólnotowa domowego Kościoła.

6.

We wtorek, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (1981 r.). Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli,
a nawet oddali życie i polecajmy w naszych modlitwach obecnie rządzących,
aby dzięki ich mądrości nasza Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.

7.

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia
Pańskiego
w Polanie

Od piątku, 16 grudnia, zachęcam do odprawienia specjalnej nowenny do Dzieciątka Jezus, która zakończy się 24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie
czyste serce, głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem wcielonym. On jest
już blisko!

8.

Składka z następnej niedzieli będzie składką inwestycyjną.

9.

W przyszłą niedzielę odbędzie się kiermasz bożonarodzeniowy w Świetlicy
Wiejskiej. Serdecznie zapraszamy.
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10.

Jeszcze dzisiaj można oddawać kartki bożonarodzeniowe (ręcznie wykonane)
w ramach parafialnego konkursu.

NIEDZIELA RADOŚCI
- GAUDETE
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