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EWANGELIA (Mk 1, 1-8)
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 swe 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”.
KOMENTARZ
W Liturgii Słowa drugiej niedzieli Adwentu rozważamy pierwsze
wersety Ewangelii Świętego Marka. „Początek Ewangelii Jezusa
Chrystusa…”(Mk 1,1). Początek Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie
jest wezwaniem do nawrócenia (por. Mk 1,2-4). Na wstępie Ewangelii
św. Marek mówi o tym, co najważniejsze. Na rozpoczęciu drogi wiary
każdego z nas był chrzest. Adwent zaprasza nas do tego, by wrócić do
początku!

Jan Chrzciciel 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
swoje grzechy.” (Mk 1,5). Ciekawe, że wszyscy mieszkańcy Jerozolimy
i całej judzkiej krainy mieli głęboką świadomość własnej grzeszności i
potrzeby nawrócenia. Czy ja mam świadomość swojej grzeszności? Czy
widzę potrzebę nawrócenia i przemiany swojego życia?
Jan Chrzciciel wymagał od przyjmujących chrzest, aby pochylali się i
całkowicie zanurzali się w wodzie. Dla Izraelitów woda była środkiem
służącym do oczyszczenia, ale też i żywiołem, nad którym panował
jedynie Bóg. Człowiek zanurzał się w wodzie, źródle życia. Zaczynał od
początku!
Jan Chrzciciel wystąpił na pustyni. Pustynia stała się miejscem słuchania,
pokuty i przygotowania na spotkanie z Jezusem. Czy w moim Adwencie
znalazłem swoją pustynię? Czas i miejsce na słuchanie tego, co mówi do
mnie Pan? Czy przygotowuję się na spotkanie z Nim?
Jan zapowiada, że Mesjasz będzie chrzcił Duchem Świętym. I tu dopiero
nastąpi pełnia zanurzenia człowieka w Bogu! Chrzest w Duchu Świętym.
Tu człowiek pocznie się na nowo. Nowy początek! Początek nowego
stworzenia! Adwent jest spotkaniem człowieka z Bogiem żywym. Czy ja
jestem do tego przygotowany? Czy prostuję moje ścieżki dla Niego?
Ks. Grzegorz
Prymasa Tysiąclecia
Człowiek dzisiejszy wydarł naturze potężne siły, ujarzmił je i opanował,
ale jest bardziej niż kiedykolwiek biedny i nieszczęśliwy, bo nie zdołał
ujarzmić i opanować wewnętrznych sprzeczności i namiętności, jakie
szarpią jego sercem, umysłem i wolą.
Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji odbywa się dwa razu w
roku:
- 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
- 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
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Co to jest duchowa adopcja? - Duchowa adopcja jest modlitwą w
intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć
miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy
różańcowej - radosnej, bolesnej, chwalebnej lub światła (Ojcze Nasz i 10
Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego
rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe
postanowienia.
Jakie mogą być dodatkowe postanowienia? - Dodatkowymi
postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia
Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego,
post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom
potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...).
Jak zrodziła się duchowa adopcja? Powstała po objawieniach w
Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy
różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej
ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski.
Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w
Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
Jakie są owoce duchowej adopcji? - Duchowa adopcja skutecznie leczy
głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji.
Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc
pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar
(modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym
kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość
odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i
seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego
działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się
stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
Ile razy można podjąć duchową adopcję? - Można podejmować ją
wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko? - Duchowa adopcja
dotyczy jednego dziecka.
Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić
modlitwę? - Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i
dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
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Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę
przez dłuższy czas? - Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową
adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać.
W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować,
przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach
niesakramentalnych? - Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio? - Tak.
Ogłoszenia
- Tradycyjnie, w II Niedzielę Adwentu rozpoczynaliśmy rekolekcje. Z
racji trwającej pandemii rekolekcji adwentowych nie będzie. Natomiast
od przyszłego poniedziałku, tj. od 14 grudnia aż do świąt, codziennie od
godz. 17.30 do 18.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu,
okazja do osobistej modlitwy i możliwość korzystania z sakramentu
pokuty. W tych dniach i w tych godzinach będą kapłani w
konfesjonałach. Zachęcamy także do takiej formy przeżywania Adwentu
i przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia.
- Czas adwentu to również okazja do wspierania potrzebujących.
Parafialna Caritas zbiera dary do kosza wystawionego przy ołtarzu św.
Anny. Najbardziej potrzebne rzeczy to produkty spożywcze z długą datą
przydatności, chemia i kosmetyki.
- We wtorek, 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu zostanie odprawiona Msza św. w
Godzinie Łaski o godz. 12.00 połączona z błogosławieństwem niewiast
oczekujących potomstwa. Podczas tej Mszy św. można będzie podjąć
Duchową Adopcję dziecka poczętego, czyli modlitewne zobowiązanie w
intencji dziecka jeszcze nienarodzonego.
- Wczoraj był dzień odwiedzin chorych w domach. Możemy jeszcze
przed świętami zgłaszać chorych, którzy chcą przyjąć sakramenty św. w
domu.
- Zapraszamy na rekolekcje adwentowe on-line w Telewizji Republika,
codziennie o godz. 7.30 od poniedziałku do soboty, przez cały okres
adwentu. Rekolekcje prowadzić będzie ks. Marcin.
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