
na rok 2023. Pozyskane środki stanowią główne źródło finansowania za-
dań statutowych OSP. Wpłat można także dokonać na konto OSP. Zarząd
dziękuje za udzielone wsparcie.
Rada Osiedla, Stowarzyszenie Straconka moim domem, Parafia i OSP w
Straconce zapraszają mieszkańców Straconki, którzy ukończyli 70 rok ży-
cia na świąteczne spotkanie kolędowe, które odbędzie się w sobotę, 10
grudnia, w siedzibie OSP o godz. 15.00. W programie występy artystyczne
i słodki poczęstunek.
W przyszłą  niedzielę,  11 grudnia – po Mszach zapraszamy na stoiska
przed kościołem z ciastami i ręcznie wykonanymi stroikami świątecznymi.
Dochód przeznaczony jest na wsparcie rehabilitacji i leczenia Dominika.
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  I  NTENCJE MSZALNE    
5.12 – Poniedziałek
7.00 – za ś.p. Władysławę Myszka
18.00 – za ś.p. Magdalenę z mężem
6.12 – Wtorek – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
7.00 – za ś.p. Janusza Węgrzyn
18.00 – za ś.p. Annę Mędrzak z mężem
7.12 – Środa – wspomnienie św. Ambrożego, bpa i doktora Kościoła
7.00 – za ś.p. Józefa Dobiję w rocznicę śmierci
18.00 – za ś.p. Sabinę Procner w 12 rocznicę śmierci
8.12 – Czwartek – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 – o zdrowie i Boże błog. dla Marii Dyczek z okazji urodzin
18.00 – za ś.p. ks. Kazimierza Malagę
9.12 – Piątek
7.00 – za ś.p. Zuzannę Sarnicką
18.00 – za ś.p. Dorotę Pałka z rodzicami
10.12 – Sobota
7.00 – za ś.p. Leona i Emilię Procner
18.00 – za ś.p. Elżbietę i Stefana Czula z synem oraz Marię i Antoniego
Tarnawa
11.12 – III Niedziela Adwentu
8.00 – za ś.p. Eugenię i Czesława Pysz
9.15 – za ś.p. Michała i Ninę Romańczuk
10.45 – za ś.p. Mariana Szymanek
18.00 – za ś.p. Rudolfa Gazurek z rodzicami

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. Oddział w Bielsku – Białej,
ul. Dmowskiego 16; nr konta: 05124041421111000048242608.

Wpłacając na konto Parafii dopisujemy: "Na cele kultu religijnego".

 NA SZLAKU WIARY 
GAZETKA PARAFII P.W.

MATKI BOŻEJ POCIESZENIA
W BIELSKU – BIAŁEJ STRACONCE

II NIEDZIELA ADWENTU – 4.  12. 2022 R.

  S Ł O W O    Ż Y C I A  

C  ZYTANIA NA DZIŚ  :
Iz 11,1–10; Ps 72; Rz 15,4–9; Mt 3,1–12

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ:
Iz 35,1-6a.10; Ps 146; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11

„Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Do
niego to odnosi  się  słowo  proroka Izajasza,  gdy mówi:
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla
Niego prostujcie ścieżki” (Mt 3,2-3)

„W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na
Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu
(…). Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfi-
te u Niego odkupienie.  On odkupi Izraela ze wszystkich jego grze-
chów” (Ps 130,5-8)

„Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu za-
ufaj! Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczaj-
cie z drogi, abyście nie upadli.  (...) zawierzcie Mu, a nie przepadnie
wasza zapłata. (...) spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmi-
łowania!” (Syr 2,6-9)

„A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z
uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i za-
kołacze.  Szczęśliwi  owi  słudzy,  których  pan  zastanie  czuwających,
gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im
zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał” (Łk 12,36-37)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Czy jesteś gotowy/a na dzień powrotu Jezusa? W czym
jeszcze musisz się nawrócić, wyprostować drogi życia?
2. Czy wiesz dlaczego warto wołać: Przyjdź Panie Jezu?
Czy wiesz, czego możesz oczekiwać?



KOMENTARZ  –  Adwent z Abrahamem.  
Czasem, by powiedzieć coś ważnego w taki sposób, by dotarło do adre-
sata, trzeba odpowiednio dobrać i słowa i to, jak się mówi. Czasem naj-
lepsze są słowa łagodne, wypowiedziane w delikatny sposób. Czasem
jednak takie słowa nie dotrą. I wtedy trzeba znaleźć inny sposób. Po
wysłuchaniu czy lekturze dzisiejszego fragmentu Ewangelii, sposób ten
można nazwać sposobem „na Jana Chrzciciela”. Jan był specjalistą od
dosadnych  słów.  Plemię  żmijowe.  Siekiera  przyłożona  do  korzenia
drzew. Boży gwałtownik. Ostatni prorok Starego Przymiera, zapowia-
dający Tego, który idzie za nim. Zapowiedziany przez Izajasza głos na
pustyni, wykrzykujący zapowiedź Tego, o którym Izajasz napisał: „Nie
będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku”
(Iz 42, 2-3). Bo czasem szept musi być poprzedzony krzykiem, by być
usłyszanym. Czasem tak bywa. I tak było z Janem i Jezusem.
Niezależnie od tego, czy to zostało wykrzyczane czy wyszeptane, to je-
dynie sposób przekazu. Liczy się treść. Jan wskazuje, że nie wystarczy
powoływać się na tradycję, w której zostało się wychowanym i której
się przestrzega, tak jak przychodzący nad Jordan faryzeusze powoływa-
li się na dziedzictwo Abrahama, tego, który uwierzył Bogu. To dobre
samopoczucie nie opuszczało ich zresztą również później, w sporach z
Jezusem: … Rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do
nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny
Abrahama» (J 8, 39).
Czym były te czyny Abrahama, o których mówi Jezus? Jak czytamy na
kartach Księgi Rodzaju, nie mógł narzekać na nudne życie. Lecz to nie
o jego takich czy innych działaniach mówił Jezus. Tym czynem Abraha-
ma była wiara. Wyjaśnia nam to dobitnie Św. Paweł: „Jeżeli bowiem
Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubie-
nia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham
Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość” (Rz 4, 2-3).
Adwent to czas oczekiwania na przyjście Pana. W wielu wymiarach.
Również to ostateczne, na końcu czasów. Nasza tradycja, w której zo-
staliśmy wychowani i którą żyjemy, koncentruje się wyłącznie na ocze-
kiwaniu na ulubione święta Bożego Narodzenia. A w wielu, wielu przy-
padkach tak naprawę na ich otoczkę, atmosferę, która im towarzyszy,
„magię świąt”.  Jesteśmy bardzo dumni z naszej tradycji,  rodzinnych,
wesołych świąt. Ile w tym bezwiednego powtarzania, ile echa poczucia
dumy tych, których Jan nad Jordanem wzywał do nawrócenia? 

zuje jego samego, ale nie Boga, któremu oddał życie. Co inni powiedzą
patrząc na twoją twarz? Czy dostrzegą na niej obecność Królestwa Bo-
żego w tobie? Czy zapytają: O rany, aż tak źle? A może wiedząc, jak
wygląda  twoje  życie  zapytają:  O  rany,  a  skąd  w  tobie  ta  radość?
Wszystko zależy od tego kto i co będzie dla ciebie najważniejsze. No
bo na zewnątrz jest jak jest, a w sercu może być Królestwo Boże, które
jest  także radością  w Duchu Świętym, w tym Duchu,  który rozlewa
Bożą miłość w naszych sercach, który prowadzi nas do poznania całej
prawdy. Prawdy o tym, jaka jest ta Boża miłość. Prawdy o tym, czym
zostałem obdarowany przez zbawcze dzieła  Jezusa.  On pozwala żyć
słowami Jezusa, który mówi:  „(…) Ja przyszedłem po to, aby /owce/
miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10). Jeżeli Król, którym jest Je-
zus jest w moim sercu, to ono doświadcza obfitości duchowych darów.
Przecież nasze serca są głodne miłości, pokoju, radości, sensu życia,
sprawiedliwości. I kiedy to serce otwieram dla Jezusa wtedy jest w nim
Królestwo Boże, w którym te rzeczy są i zostaje ono nasycone.
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OGŁOSZENIA  PARAFIALNE
Dziś II Niedziela Adwentu. Po Mszach ofiarą do puszek będziemy mogli
wesprzeć Kościół na Wschodzie.  Jeszcze raz gorąco zachęcamy was do
udziału w Roratach. Msze Św. roratnie są odprawiane od poniedziałku do
piątku o godz. 18.00, a w soboty o godz. 7.00. Dla najmłodszych uczestni-
ków zostały przygotowane bardzo ciekawe nagrody. Jeżeli ktoś chciałby
i mógł dorzucić coś do tych nagród będziemy bardzo wdzięczni. 
We wtorek, 6 grudnia – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa. Po Mszy
roratniej zapraszamy dzieci na spotkanie z patronem tego dnia.
W środę, 7 grudnia –  wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora
Kościoła. O godz. 17.45 - nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia;
W czwartek, 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Dzieci z klas III wraz z rodzicami zapraszamy na Rora-
ty, podczas których poświęcimy krzyżyki i medaliki.
Przy wyjściach z kościoła można nabyć opłatki, które są pobłogosławione
i także w ten sposób Boże błogosławieństwo możemy zanieść do swoich
domów.  Rozprowadzane  są  także  świece  Wigilijnego  Dzieła  Pomocy
Dzieciom. Ofiary z tej akcji (minimum 10 zł.) są przeznaczone na pomoc
osobom z ubogich rodzin w godnym przeżyciu świąt Bożego Narodzenia.
Pod chórem są też kartki bożonarodzeniowe zrobione przez młodzież oa-
zową. Zebrane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów
na rekolekcje wakacyjne oraz Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie.
Przypominamy, że OSP w Straconce rozprowadza kalendarze strażackie


