
Pierwsza z czterech Ewangelii rozpoczyna się mało znaczącym 
na pierwszy rzut oka zdaniem: Początek Ewangelii Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego. Każde słowo jest tu jednak ważne. 
Zawierają one bardzo głębokie wyznanie wiary chrześcijań-
skiej. Otóż człowiek, który jest podmiotem Ewangelii, tj. do-
brej nowiny o zbawieniu, ma na imię Jezus (Jahwe jest zbawie-
niem) i jest bardzo mocno zakorzeniony w tej ludzkiej rzeczy-
wistości. Jest On Chrystusem, tj. oczekiwanym Mesjaszem.  
W Nim realizują się w całej obfitości Boże obietnice: to sam 
Bóg przyszedł, aby nas zbawić, gdyż ów Jezus jest Synem Bo-
żym. Bóg wchodzi w historię świata jako całości, wkraczając 
jednocześnie w dzieje życia każdego z nas. To wkroczenie roz-
poczyna się w momencie Zwiastowania, ale swój oficjalny po-
czątek bierze w momencie Chrztu Jezusa w Jordanie. To wtedy 
w nieco symboliczny sposób dokonało się zanurzenie grzechów 
całej ludzkości w wodach, które ojcowie Kościoła utożsamią  
z wodami naszego chrztu. W ostateczny sposób to zwycięstwo 
dokona się na Krzyżu. To jest właśnie dobra nowina chrześci-
jańska: Bóg umarł za nas, abyśmy mieli w Nim życie. 
  
Panie, w Tobie jest początek i wypełnienie naszego zbawienia. 
Niech chrzest, który dał nam nowe życie, będzie dla nas nieu-
stannie źródłem naszego chrześcijańskiego życia. 

10 grudnia 2017  
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W tym tygodniu imieniny obchodzą: 

Aleksandra Oskorip, Aleksandra Podraza, Nina Smoleńska. 
 

Solenizantom składamy serdeczne życzenia  
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700. 

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. 

2. Przypominamy, że adwentowa Msza Święta roratna rozpoczy-
na się codziennie w dni powszednie o godz. 17.00. Jeszcze 
raz zachęcamy, aby na Roraty licznie przychodziły dzieci  
z zapalonymi lampionami. 

3. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na pomoc dla Kościoła 
na Wschodzie. Pamiętajmy w naszej prywatnej modlitwie  
o wspólnotach katolickich żyjących w krajach byłego Związ-
ku Radzieckiego, gdzie wciąż odczuwa się brak kapłanów  
i trzeba odbudowywać życie religijne po latach ateistycznego 
spustoszenia. 

4. W środę, 13 grudnia, w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce, będziemy modlić się o pokój i pomyśl-
ność naszej Ojczyzny. 

5. We wtorek zapraszam na spotkanie z Pismem św. o godz. 
18.00. 

6. W piątek spotkanie formacyjne dla uczniów klasy szóstej. 

7. Dekorację kościoła na Święta Bożego Narodzenia Prosimy 
następujące osoby, Dorota Łysyganicz, Iwona Caban, Bogdan 
Tarnawski, Stanisław Tarnawski, Józefa Mikrut, Danuta Przy-
bylska, Helena Mańko. 

8. W następną niedzielę zapraszamy na Kiermasz Świąteczny do 
świetlicy wiejskiej. 


