
Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. (Ps 126)  

Uzupełnij:  1. … ścieżki dla Pana 2. Tak jest napisane w księdze mów proroka … 
3. skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna … 4. Jan głosił … nawrócenia 

dla odpuszczenia grzechów 5. Przygotujcie … Panu 6. … ludzie ujrzą zbawienie 
Boże. 7. Niech drogi … drogami gładkimi 8. Jan obchodził całą okolicę nad …  9. każda 
góra i pagórek będą … 10.  Było to w piętnastym roku rządów … Cezara 11.  W tym 
czasie Herod był tetrarchą … 12. Jan to „Głos wołającego na … ”           13. Poncjusz Piłat 
był w tym czasie namiestnikiem … 14.  Każda dolina niech będzie … 
 

* Mówią, że uszy                
i policzki są najbardziej  
przyzwoitymi częściami 
ciała, bo czerwienią się 
ze wstydu, kiedy zrobimy 
coś złego…Policzki są 
bardzo potrzebne. Gdyby 
ich nie było, nie byłoby 
uśmiechów. Koń 
uśmiecha się wtedy, 
kiedy rży. Pies uśmiecha 
się ogonem. Wół, kiedy 
jest w dobrym humorze, 
ustawia się bokiem i to 
uznaje się za jego 
uśmiech. Człowiek po to, 
by się uśmiechnąć, musi 
mieć policzek. Uśmiech 

jest zawsze do ludzi. … W uśmiechu jest coś dziecięcego, … jest czułość, tkliwość, 
serdeczność, rzewność, uczuciowość… Pokochajmy uśmiech, wdzięk serca. 
Uśmiechnijmy się … i kiedy ciemno, coraz drożej i niebo z komarami – uśmiechu 
Baranku Boży –zmiłuj się nad nami. [x. Jan Twardowski]      

ZAPRASZAMY NA RORATY                         
Bóg przerasta nasze rozumowanie.  Mesjasz przyszedł niepodobny do 
tego, na którego czekano ... mówił o królestwie niewidzialnym, 
opierającym się na miłości i dobroci, a nie na przemocy, wojsku, policji. 
Jezus przyszedł na świat, aby mówić ludziom tylko o Bogu i o tym, by 

zaufać Bogu całkowicie ... żeby na takiego Mesjasza czekać... trzeba oderwać 
się od tego co zewnętrzne i powierzchowne... - Św. Jan Chrzciciel zapowiada 
sakrament chrztu świętego. – Ludzie nieraz gorszą się, kiedy dziecko w czasie 
chrztu krzyczy w niebogłosy. – Może to święty niepokój, przeczucie tego, czym 
jest odpowiedzialność ochrzczonych... Być ochrzczonym to być tym, przez 
którego Pan Jezus chce przyjść na świat. [x.Jan T.].   
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o wierność Bożym przykazaniom i dobrą 

spowiedź i o to, aby nie stwarzać żadnych powodów do gniewu, a tylko do radości ..…    
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Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą 
zbawienie Boże. (Łk 3,4.6)  Łk 3,1-6                             

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był 
namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju 
Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza 
skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc 
całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest 
napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda 
góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami 
gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.                                            

W codziennym życiu zdarza się nam spotykać ludzi bardzo krytycznych i wymagających, 
którzy łatwo dostrzegają nasze wady i błędy, obnażając je ciętym językiem. Zazwyczaj nie 
darzymy ich sympatią, często wręcz ich ignorujemy. A przecież mają oni w sobie coś z 
Jana Chrzciciela, surowego proroka wzywającego do nawrócenia. Surowość, z jaką drugi 
człowiek widzi nasze wady i błędy, nie zawsze jest wynikiem jego stronniczości. Często 
może być reakcją na naszą zatwardziałość serca i wezwaniem do przemiany życia.                
[Ks. Jan Konarski, "Oremus" grudzień 2006, s. 34];

Ojciec Franciszek  - W ciągu tych czterech tygodni jesteśmy wezwani do 

porzucenia zrezygnowanego i schematycznego stylu życia, ożywiając nadzieje i 
marzenia na nową przyszłość. … Być czujnymi i modlić się: tak właśnie należy 
przeżywać ten okres od dzisiaj do Świąt Bożego Narodzenia. ... Adwent zachęca 
nas do starania o czujność, patrząc poza samych siebie, poszerzając nasz umysł i serce, 
aby otworzyć się na potrzeby naszych braci i na pragnienie nowego świata. Jest to 
pragnienie wielu narodów dręczonych przez głód, niesprawiedliwość i wojnę; jest to 
pragnienie ubogich, słabych, opuszczonych. To właściwy okres, by otworzyć nasze serca, 
aby zadać sobie konkretne pytania o to, jak i dla kogo poświęcamy nasze życie... -  
Modlitwa, oczekiwanie Jezusa, otwarcie się na innych, bycie czujnymi a nie zamkniętymi 
w sobie. Ale jeśli myślimy o Bożym Narodzeniu w atmosferze konsumizmu, poszukiwania, 
co mogę kupić, co uczynić, żeby to było święto światowe, to Jezus przejdzie obok i nie 
znajdziemy Go. Oczekujemy Jezusa i chcemy na Niego czekać trwając na modlitwie, która 
jest ściśle związana z czujnością. (Anioł Pański  02.12.2018).                                          

św. Jan Paweł II  "Przyszedłem po to, aby mieli życie i mieli je w obfitości" (por. J 

10,10). … Taka jest ewangeliczna prawda o darze z siebie, bez którego człowiek 
nie może "urzeczywistnić" siebie samego. Widać zarazem, jak głęboko ten 

"bezinteresowny dar" jest osadzony w Darze Boga-Stwórcy i Boga-Odkupiciela. 
Jak głęboko jest on osadzony w Duchu Świętym, którego Kościół w Sakramencie 
Małżeństwa zaprasza do "nawiedzenia serc". [LIST DO RODZIN (GRATISSIMAM SANE) Z 

OKAZJI ROKU RODZINY 1994]   Stefan Kardynał Wyszyński – Człowiek dopiero 

wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; 
człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem. [z: Kromka Chleba 
s.90].   
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Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                       
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował  go dla ciebie 
Duch Święty;  II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi 

do mnie?" – św. Łukasz jakby wyczuł niebezpieczeństwo zaliczania chrześcijaństwa do 

mitu lub filozofii  i w swych Pismach natchnionych zatroszczył się o to, by podać wszystkie 
historyczne wymiary dzieła Jezusa Chrystusa. Zaznacza, że „Wyszło rozporządzenie 
Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie” /Łk 2, 1/, i dlatego 
św. Józef ze swoją żoną musiał udać się do Betlejem. Łukasz też podaje dokładnie, kiedy 
rozpoczął swą publiczną działalność Jan Chrzciciel: „Było to w piętnastym roku rządów 
Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei … 
Spotkanie Boga z człowiekiem zostaje przez niego wpisane w dzieje Cesarstwa 
Rzymskiego oraz w dzieje narodu izraelskiego, a przez to w dzieje świata.. – Czy ja taż 
łączę czytanie tekstów Pisma Świętego z uzupełnianiem wiadomości na temat świata?.. – 
Czy zdaję sobie sprawę, że dopiero takie odczytanie gwarantuje właściwe poznanie 
zamysłu Boga wobec nas?  - Ewangelia realizuje się w naszej rzeczywistości. Można 
bardzo dokładnie podać zarówno czas, jak i miejsce jej wcielania w życie. … Bóg 
współpracuje z ludźmi, mieszka w świątyniach, wędruje ulicami miast i wiejskimi drogami. 
Słowo Boże jest kierowane do konkretnych ludzi... To nie mit, to nie filozofia, to konkretne 
wezwanie Boga do życia w ścisłej współpracy z Nim. Słowo Boże dociera do cierpiących 
w szpitalach, więźniów… do matki, która rodzi dziecko, i do starca szukającego oparcia w 
lasce. Wydarzenie trwa. Nie da się go wymazać z dziejów świata. Bóg w nie wkroczył i 
zostanie aż do skończenia historii. Nie zawsze Boga dostrzegamy, ale Nim żyjemy. Rzecz 
ma się podobnie jak z prądem elektrycznym, z którego dobrodziejstwa korzysta miliony 
ludzi…  Podobnie jest  z Chrystusem, który jako światłość świata zabłysnął dwa tysiące lat 
temu i stopniowo dociera do wszystkich zakątków ziemi. Dopiero gdyby Go zabrakło, 
zrozumielibyśmy jak trudno bez Niego żyć… Na szczęście nie zabraknie. On nas 
zapewnił: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” /Mt 28, 20/.  
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o 
przeżyciach,   rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Pan Bóg 
uczynił wielkie rzeczy dla nas (Ps 126)  IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  
To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych 
porach dnia: Daj Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam,  że śnimy. (z Ps 

126)    [wg ks. E. Staniek http://www.katolik.pl   KALENDARIUM:                      
10 XII – pn. – Wsp. św. Grzegorza Wielkiego III, papieża – (690 -741) - kontynuował działalność 
swego poprzednika. Nie dopuścił do niszczenia obrazów w Italii. Imponował wszystkim wymową, 
władał biegle greką, łaciną i syryjskim. Popierał życie monastyczne, otwierał nowe klasztory. 
Zreorganizował nabożeństwa, wystawił kilka nowych kościołów w Rzymie, a wiele z nich odnowił. 
Zmarł w Rzymie w jedenastym roku pontyfikatu;                                                     
12 XII – śr. – Wsp. Najświętszej Maryi Panny  z Guadalupe –  w 1531 r Matka Boża ukazała się 
Indianinowi św. Juanowi Diego. Jest to najstarsze objawienie maryjne; …                              
13. XII. – wt. – Rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce - Składamy Hołd wszystkim 
Bohaterom stanu wojennego walczącym o Wolność i Demokrację.                                 
13 XII – czw. – Wsp. św. Łucji, dziewicy i męczennicy - (zm. ok. 304) była dziewicą i męczennicą z 
czasów prześladowań rzymskich. Znalazła w sobie dość siły, by dla Boga wyrzec się ludzkiej miłości, 
a nawet pokonać lęk przed śmiercią.                                                                                      
14 XII – pt. – Wsp. św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła – (1542 - 1591)  ur. się w  
Hiszpanii. Jego ojciec zmarł gdy miał 2 i pół roku. Jan został oddany do przytułku… Próbował różnych 
zawodów... W roku 1563, mając 21 lat, wstąpił do karmelitów. W 25. roku życia otrzymał święcenia 
kapłańskie. W dniu swojej Mszy prymicyjnej spotkał św. Teresę z Avila. Te dwie bratnie dusze 
zrozumiały się i postanowiły wytężyć wszystkie siły dla reformy obu rodzin karmelitańskich…   
Najbardziej sławny stał się dzięki swoim pismom.                                                                                                        

                 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                 

.                                    II Niedziela adwentu    

                          09 GRUDNIA 2018 

1.          Dzisiejszego  dnia,  jak  w  każdą II Niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce modli się i 
pomaga Kościołowi na Wschodzie. Po Mszach św. przed kościołem jest prowadzona zbiórka ofiar 
do puszki na ten cel oraz na cele dobroczynności naszej parafii realizowane przez Caritas.  

  „Bóg zapłać” za  wsparcie, solidarność i okazaną pomoc!        
2.  Już tydzień Adwentu za nami. Tym samym pierwszy tydzień „Rorat”. Roraty są codziennie 
od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. Przypominamy, że Msze roratnie we wtorki i czwartki są z 
udziałem  naszych  parafialnych szkół  i  w  te  dni  po Mszy zapraszamy wszystkich  na wspólną 
agapę (śniadanie) do Szkoły.                                      
3. Jutro, 10.12., po Mszy św. wieczornej w kościele spotkanie kandydatów do bierzmowania.           
4. W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach św. rozpoczniemy   Rekolekcje 
Adwentowe, nasze bezpośrednie przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego. Rekolekcje 
potrwają do środy włącznie. Każdego dnia będą nauki rekolekcyjne : o g. 9.00 ( dorośli ) i 18.00 dla 
dorosłych i młodzieży.  Spowiedź św. :  od poniedziałku do środy od godz. 8.30 i po południu od 17.30 
Już dziś prosimy Was, Kochani, o modlitwę w intencji O. Rekolekcjonisty oraz o jak najlepsze owoce 
rekolekcji dla nas wszystkich. Rekolekcje będzie głosił Ks. Ryszard Gołąbek - pallotyn. Również 
w przyszłą niedzielę przed kościołem będzie prowadzona sprzedaż książek. Więcej informacji za 
tydzień.                                              
5. W związku ze zbliżającymi się rekolekcjami kierujemy kilka słów przypomnienia: nie 
odkładajmy spowiedzi św. na ostatnią chwilę przed świętami - skorzystajmy ze spowiedzi 
rekolekcyjnej. Zwróćmy większą uwagę na okazywany przez nas szacunek dla Eucharystii – choć 
zapewne wszyscy to wiedzą, pamiętajmy o zachowaniu postu eucharystycznego na 1 godz. przed 
Komunią św. Z głęboką wiarą przystępujmy do Stołu Pańskiego i posilajmy się Jego Ciałem bez 
względu na to czy podaje Go nam ręka kapłana, czy upoważnionego przez Biskupa szafarza. To jest 
Jeden i Ten sam Pan Jezus w każdej, choćby najmniejszej drobinie chleba eucharystycznego. 
Weźmy sobie do serca te przypomnienia.                                        
6. Kandydaci do bierzmowania obowiązkowo biorą udział w rekolekcjach adwentowych.                      
7. Pod chórem można nabywać świece „Caritas” rozprowadzane w ramach Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom. Niech w naszej parafii na każdym wigilijnym stole zapłonie świeca – 
widoczny znak, że jesteśmy jedną Bożą rodziną, która troszczy się o biedne dzieci. Również pod 
chórem można zaopatrzyć się w opłatki. W tygodniu opłatki można nabywać w zakrystii lub kancelarii 
parafialnej.                                          
8. Przy bocznym ołtarzu św. Antoniego jest wystawiony kosz na dary serca dla ubogich na    
świąteczne paczki. Bóg zapłać za wszelką pomoc!                               
9. Czas Adwentu to okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, ale również okres 
wizyt duszpasterskich, tzw. „Kolędy”. Przypominamy,  że  głównym i  najważniejszym  elementem 
wizyty duszpasterskiej jest wspólna modlitwa całej rodziny o błogosławieństwo dla domu pod 
przewodnictwem duszpasterza.  Przeżywajmy z radością ten święty czas wizyt kapłanów w naszych 
rodzinach!                                            
10. Kolęda w najbliższym tygodniu :     jutro, 10.XII – ul. Klonowicza 2, Ludwiki 5A oraz 
Szafarczyka 6 i 8;  we wtorek, 11.XII. – ul. Ludwiki 3, 3A i 6;  w środę, 12.XII – ul. Ludwiki 5 i 8;  w 
czwartek, 13.XII – ul. Szafarczyka 5 oraz Bema 72 i 74; w piątek, 14.XII – ul. Bema 76, 87 i 91. W 
następnym tygodniu  ze względu na rekolekcje kolędy nie będzie. Dalszy ciąg kolędy po uroczystości 
Trzech Króli.         
Tradycyjnie prosimy uprzejmie naszych Parafian z wyżej wymienionych bloków, a obecnych  na Mszy 
św., o zabranie do rozwieszenia zawiadomień o kolędzie na swoich blokach, bo  później słuchamy 
pretensji o braku informacji  Zawiadomienia są do odbioru w zakrystii.Serdeczne „Bóg zapłać” za 
okazaną pomoc!                                                                          
Kolęda trwa od godz. 16.30 do 21.00 ! 
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