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Herold nawrócenia
Dzisiejsza Ewangelia stawia nam przed oczami postać Jana Chrzciciela, człowieka mocnego wiarą, prowadzącego surowy
tryb życia. Jest on głosicielem nawrócenia, heroldem nadchodzą-
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cego Mesjasza. Ludzie przychodzą do niego z pytaniem, jak mają
żyć. Jan Chrzciciel daje konkretną odpowiedź, że powinni dzielić
się tym, co mają; nie używać siły wobec innych ludzi; być uczciwi
w swej pracy. Zatem nawrócenie, do którego wzywa Jan Chrzciciel, ma w praktyce oznaczać konkretne gesty uczciwości, spra-

wiedliwości i solidarności. Dobro zawsze dokonuje się w pewnym
trudzie. Jednak to ono prowadzi do głębokiej radości. Dlatego
ważne jest uważne słuchanie głosu Jana Chrzciciela i zastosowanie jego wskazań w życiu.
Panie, przez św. Jana Chrzciciela wzywasz mnie do nawrócenia.
Co mam czynić? Jak żyć?

Wojenny pamiętnik Włodzimierza
Streńczaka. Część 8. - str. 2.
Kto może zostać chrzestnym - str. 3

"... Bądź radosny, ale niech to będzie
radość
szczera,
wypływająca
ze
świadomości wolnej od grzechu..." Myśli
św. Jana Bosko
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Wśród Nas

Wojenny pamiętnik Włodzimierza Streńczaka. Część 8.
30 XII 1941 r. ponownie załadowanie na statek „Dalstroj” [przedsiębiorstwo, podległe NKWD,
zarządzające pracą w łagrach Kołymy], który odpłynął z Magadanu [siedziba zarządu Gułagu
„Siewwostłag”] 31 XII 1941 r. Przyjazd do portu Buchta Nachodka [nad Morzem Japońskim]. 8 I
1942 r. odjazd z Buchty Nachodki do Nowosybirska [nad rzeką Ob na trasie Kolei Transsyberyjskiej]. Przybycie do Polskiej Placówki w Nowosybirsku 16 stycznia, tu po zasięgnięciu informacji w sprawach wojskowych i w sprawie odnalezienia wywiezionej rodziny, wyjechałem dnia
22 I 1942 r. do Czelabińska [na Uralu]. Przyjazd do Czelabińska 1 II 1942 r., tu 2 lutego br. stawałem do polskiej komisji poborowej i zostałem przyjęty do armii polskiej i zaprowiantowany.
Odjazd z Czelabińska 7 II 1942 r. do miejscowości Ługowoje [w Kazachskiej SRR] 5 III 1942 r.
Tu stawiłem się ponownie do komisji poborowej polskiej i zostałem przyjęty do artylerii i przydziałem do 10 P.A.L. [Pułku Artylerii Lekkiej] 6 baterii. Odjazd z Ługowoji do Persji 22 III 1942 r.
Przejazd przez miejscowości Arys [w Kazachskiej SRR], Taszkent [stolica Uzbeckiej SRR] do
Krasnowodzka [w Turkmeńskiej SRR] miasta portowego nad Morzem Kaspijskiem. Odjazd
statkiem 30 III 1942 r. Przyjazd do Persji 1 IV 1942 r. tu nad morzem oczekiwaliśmy na dalszy
odjazd do Palestyny. 5 IV 1942 Wielkanoc na plaży [w Pahlawi]. 7 IV 1942 przedstawiony do
komisji weryfikacyjnej i zostałem weryfikowany na plutonowego.
Uzupełnieniem tego lapidarnego zapisu w pamiętniku jest relacja złożona przez Włodzimierza
Stańczaka po opuszczeniu Rosji Sowieckiej.
Po kilku dniach odpoczynku załadowano nas na inny statek i przy pomocy łamacza lodów odpłynęliśmy do portu Buchta Nachodka obok Władywostoku. Po przyjeździe do Buchty Nachodki
zabrano nam dokumenty i osadzono w obozie. Po czterech dniach dano nam po cztery kilogramy chleba, dwa kilogramy śledzi i po paczce machorki (na osiem dni podróży), oddano dokumenty zwolnienia i wysłano na stację, skąd odjechaliśmy do Nowosybirska.
Po pobycie kilka dni w Nowosybirsku i porozumieniu się z naszymi władzami odjechałem do
Czelabińska, tu stanąłem na polsko-sowieckiej komisji przeglądowej.
Po komisji odjechałem do Ługowoje, gdzie się tworzyła 10 Dywizja i zostałem przyjęty do polskiej armii 5 marca 1942 r.
Podróż, o głodzie i chłodzie, z Kołymy do Ługowoje trwała trzy miesiące. W normalnym czasie
można ją odbyć w miesiąc.
Propaganda komunistyczna była prowadzona na dużą skalę w ZSRR i poza jego granicami,
lecz [była] fałszywa. Każdy obywatel sowiecki, któremu jest wolność miła, musi prowadzić propagandę, choć sam wie o tym, że jest ona fałszywa. Lecz z obawy przed prześwietleniem go
lub aresztowaniem tak czynić musi. Każdy rozumny obywatel sowiecki wie dobrze, że nie jest
to u nich idea komunistyczna, lecz istny terror, szowinizm rosyjski i wielki obraz nędzy i rozpaczy, gdyż tak źle jak u nich nie ma w żadnym kraju.
W łagrach łączności z krajem i rodziną nie miałem żadnej, mimo wielkich starań. Byłem trzymany w bardzo ścisłej izolacji.
Za mego pobytu w Rosji w obozach zostali zastrzeleni: Jan Ręka, urzędnik, w sierpniu 1941 r.
w obozie Magadan na 47 kilometrze; N. Wassermann, lat ok. 18, ślusarz ze Lwowa, w Magadanie w warsztatach „ursa”; trzech innych obywateli polskich, których nazwisk nie pamiętam, w
obozach w Magadanie.
Cdn. oprac. WS
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Kto może zostać chrzestnym
Kto może zostać chrzestnym, a kto nie zostanie dopuszczony?
Sprawdź, jakie dokumenty muszą dostarczyć rodzice chrzestni.
Postępująca laicyzacja sprawia, że dla wielu rodziców przygotowujących swoje dziecko do chrztu, znalezienie rodziców chrzestnych jest nie lada wyzwaniem. Często nawet w najbliższej rodzinie trudno znaleźć osobę, która spełnia wszystkie warunki wymagane przez Kościół. Zdarza się, że niektórzy rodzice w akcie desperacji, w poszukiwaniu chętnych do podjęcia się roli chrzestnego zamieszczają ogłoszenia w Internecie.
Rodzice chrzestni - kim są i jaką pełnią funkcję?

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, że "przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe,
chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz
z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki."
Dziecko powinno mieć jednego lub dwoje chrzestnych (kobietę i mężczyznę, nie może to być
dwóch mężczyzn lub dwie kobiety).
Kto może być rodzicem chrzestnym? Wymagania
Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje, że chrzestnym może być ktoś kto:
A) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców (albo przez tego,
kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu oraz posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania);
B) ukończył 16 lat (chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz
jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku);
C) jest katolikiem;
D) przyjął sakrament bierzmowania i przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej;
C) prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
D) jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
E) nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
Najwięcej wątpliwości wzbudza punkt mówiący o "prowadzeniu życia zgodnie z wiarą".
Najczęstszym przykładem niespełniania tego warunku jest sytuacja, w której kandydat na rodzica chrzestnego żyje w związku niesakramentalnym - jest tylko po ślubie cywilnym albo żyje
w konkubinacie.
Nieco inaczej wygląda sytuacja z osobami, które są po rozwodzie. Mogą one pełnić funkcję rodziców chrzestnych, ale tylko pod warunkiem, że nie żyją w nowym, niesakramentalnym związku.
Inny przykład niespełniania warunku "prowadzenia życia zgodnie z wiarą" to np. 17-letni licealista, który nie uczestniczy w lekcjach religii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 12. Grudzień 2021r.
1. Dziś trzecia niedziela Adwentu, zwana Gaudete „Radujcie się zawsze w Panu” W dniu

dzisiejszym w czasie Mszy Św. o godz. 11.00 — zostanie poświęcony obraz błogosławionego Kard. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - patrona naszej szkoły.
2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin.
Będziemy wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były środowiskiem wzrostu wiary,
nadziei i miłości.
3. Codziennie trwają Msze Św. roratnie, we wtorki i środy zapraszam dzieci i młodzież ze
szkoły.
4. Jutro, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny.
5. W 3 piątek miesiąca 17 grudnia po Mszy Św. - różaniec i modlitwy do św. Charbela.
6. Do tej pory na opał ofiarowano 1600 zł - 24 rodziny . Wszystkim, którzy składają ofiary
na tacę do skarbonek - Bóg zapłać .
7. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy Bożej radości oraz doświadczenia tego, że Bóg jest z nami i nieustannie się o nas troszczy.
W tym tygodniu patronują nam:
- poniedziałek, 13 grudnia – Święta Łucja (ok. 281-304), dziewica i męczennica;
- wtorek, 14 grudnia - Święty Jan od Krzyża (1542-1591), karmelita i doktor Kościoła.

Intencje Mszy Świętych
12 grudzień - niedziela

godz. 8.00 + Barbara Antosik– 15 rocz. śm. + Mieczysław Antosik - 7 rocz. śm.
godz. 11.00 + Marian Ścibor—rocz. śm.
13 grudz. - Poniedz. 1) + Barbara Tokarczyk 2) + Czesława Krakowska o uczest. Pogrzebu.
14 grudz. - Wtorek 1) + Barbara Tokarczyk 2) + Robert Pisarski od rodz. Steciuk
15 grud. - środa - 1) + Barbara Tokarczyk 2) + z rodz. Bugla i Glenców
16 grud. - czwartek 1) + Barbara Tokarczyk 2) + Czesława Krakowska od uczest. Pogrzebu .
17 grud. - piątek 1) + Barbara Tokarczyk 2) + Robert Pisarski od rodz. Steciuk
18 grud. - sobota 1) + Barbara Tokarczyk 2) + Czesława Krakowska od uczest. Pogrzebu

19 grud. - niedziela
godz. 8.00. + Łukasz w rocz. śm., + Robert, + Franciszek
godz. 11.00 + Piotr + Stefania Wiercińskich
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