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Duszpasterstwo polonijne przy Kosciele
Krzyia Swi~tego w Minnaepolis,
Minnesota

Ks. Jan Michalski S.Ch.
Tel. (612) 781-2396
Msze Swi~te: Niedziele

I piatki

Niedziele

I piatki

11:30 a.m.

7:00 p.m.

11:00 a.m.

6:15 p.m .

Spowiedi:

Krolowo Polski, modi si~ za nami.

Rozwazanie niedzielne. II Niedziela
Adwentu. Rok B
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wypetniania przvrzeczeri wyptywajqeyeh z tego

skaranemu.

Jan Chrzcieiel przygotowuje droge Panu.

Ewangeliq tzn. Dobra Nowinq, radosna wlescia,

jest osoba samego Chrystusa. W Jego, bowiem

stowie i ezynie B6g przemawia do ludzi.

Ewangelia oznaeza r6wniei chrzescijariskie

oredzie 0 Chrystusie. Najwainiejsza wvpowiedz

o Nim brzmi: On jest Chrystusem, ezyli

Mesjaszem, zapowiedzianym Zbawicielem

Synem Boiym. Ewangelia, jako wydarzenie i

jako oredzie rozpoezyna sle publicznym

wystqpieniem Jana Chrzeiciela. Przygotowuje on

droge Chrystusowi do wszystkieh sere ludzkieh.

Rzetelne nawr6eenie i zwr6eenie sie ku Bogu to

warunek ehrztu i odpuszezenia grzeeh6w.

Swi~ty Jan zapowiada Chrystusa, jako

.mocnlejszego" od siebie, tego, kt6ry przyjdzie i

po nim bedzie ehrzcit nie woda, leez Duehem

Swietvrn.

Nasz ehrzest przvjetv

posrednictwern naszyeh

opiekun6w, wymaga

swiadornego opowiadania

przez nas za

rodzie6w ezy

nieustannego

sie za Bogiem i

Z zycia Kosciola:

IIChrzescijanie sa dzisiaj powoJani, aby bye
swiadkami modlitwy" - powiedziaJ Benedykt
XVI podczas audiencji og61nej w Watykanie 30
listopada.

Papiez po omowieruu w minionych tygodniach
przyktad6w modlitwy, jakie znajdujemy w Starym
Testamencie rozpoczal cykl katechez poswieconvch
modlitwie Pana Jezusa. Ojciec Swietv om6wit
rnodlitwe, kt6ra miata miejsce po chrzcie w Jordanie.
Wchodzqc do rzeki Jordan Jezus, kt6ry nie ma
grzechu, ukazuje swoja solidarnosc z tymi, kt6rzy
uznajqc swoje grzechy, decydujq sle na skruche i
przerniane swojego zvcia. Uzmystawia, ze bycie
czescia ludu Bozego oznacza wejscie w perspektvwe
nowosci zvcia, zvcia wedtug Boga. Benedykt XVI
podkreslit, iz w swej modlitwie Pan Jezus zyje w
statym kontakcie z Ojcem, aby az do korica
zrealizowac plan miiosci wobec ludzi. To w tej scisie]
jednosci z Nim dokonuje przejscia od zvcia ukrytego
w Nazarecie do swej postugi publicznej. Nauczanie
Jezusa na temat modlitwy wyptywa z pewnoscia z
Jego sposobu modlitwy nabytego w rodzinie, ale ma
tez swoje glebokie i istotne zrodto w Jego
szczeg61nej relacji z Bogiem Ojcem.


