
Uzupełnij:  1. Będą … na słońcu  2. Będzie trwoga 

narodów … wobec szumu morza i jego nawałnicy         
3. Będą znaki na … i gwiazdach  4. Uważajcie na 

siebie, żeby ten dzień nie przypadł na was 
znienacka, jak … 5. Moce … zostaną wstrząśnięte             
6. Uważajcie aby wasze serca nie były ociężałe wskutek 
…  doczesnych 7. Jezus Chrystus … w obłoku z wielką 
mocą i chwałą 8. Ludzie mdleć będą ze strachu, w … 
wydarzeń zagrażających ziemi  9. Aby wasze serca nie 
były ociężałe … obżarstwa czy pijaństwa 10.  Zbliża się 
nasze …  11.  Nabierzcie ducha i … głowy 12.Ten dzień 

przyjdzie na wszystkich, którzy… na całej ziemi.               
13. Czuwajcie więc i módlcie się abyście mogli … tego 
wszystkiego. 14.  Uważajcie na siebie, aby wasze serca 
nie były …   15.  Módlcie się abyście mogli stanąć przed 

… Człowieczym  

 

Papież Franciszek – „Dekalog dla nas chrześcijan 
jest kontemplowaniem Chrystusa, aby nas 
otworzył na przyjęcie Jego serca, Jego pragnień, 
Jego Ducha Świętego”; …  Widzieliśmy, że Bóg 
niczego nie żąda, nie dawszy nam wcześniej 

znacznie więcej. Zachęca nas do posłuszeństwa, 
aby wyrwać nas z iluzji bałwochwalstwa, które mają 
nad nami wielką władzę. Istotnie poszukiwanie swej 
samorealizacji w bożkach tego świata ogałaca nas         
i zniewala, natomiast tym co daje nam szlachetność 
i wartość, to relacja z Nim, który w Chrystusie czyni 
nas swymi dziećmi ze względu na swe ojcostwo (por. 

Ef 3,14- 16). Pociąga to za sobą proces 
błogosławienia i wyzwolenia, będący prawdziwym, 

autentycznym odpoczynkiem. Jak mówi Psalm: „Dusza 
moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje 
zbawienie” (Ps 62, 2). Jednak, aby tak żyć, to znaczy               
w pięknie wierności, wielkoduszności i autentyczności             
w potrzebujemy nowego serca, w którym zamieszkałby 
Duch Święty  (por. Ez 11, 19; 36, 26)... Patrząc na 
Chrystusa widzimy piękno, dobro i prawdę. A Duch Święty 

rodzi takie życie, które podążając za tymi Jego 
dążeniami wyzwala w nas nadzieję, wiarę                

i miłość. [28.11.2018];     

św. Jan Paweł II  - Budujcie dom ... 
waszego życia osobistego i społecznego na skale!    
A skałą jest Chrystus .... (Pelplin, 6.VI. 1999;)  Budujcie 
przyszłość narodu na miłości Boga i braci, na 
poszanowaniu przykazań Bożych i na życiu łaski. 
Szczęśliwy jest bowiem człowiek, szczęśliwy jest 
naród, który ma upodobanie w Prawie Pana.          
(Gliwice, 15.VI.99)   

Stefan Kardynał Wyszyński –… Człowiek 
jest powołany nie tylko do podziwiania 
Boga, ale i do współdziałania z Nim.                      

[z: Kromka Chleba s.88].   

 
 Zapraszamy na Roraty                                                           

Od XII wieku znana jest w Polsce 
adwentowa Msza św. ku czci Matki Bożej, 
zwana roratami. Podczas tej Mszy zapala 
się dodatkową świecę, przybraną w białą 

wstążkę, symbolizującą Matkę Bożą, która jako gwiazda 
zaranna i jutrzenka poprzedziła przyjście na świat 
prawdziwej Światłości - Chrystusa.  

Co to znaczy nawrócić się? – to znaczy nie tylko 
odwrócić się od złego, świata, by schować się przy 
Panu Bogu. Nawrócić się  to zwrócić się do Boga po 
to, aby z Nim i poprzez Niego odnaleźć cały świat... 
Nawrócić się   to spojrzeć poprzez Chrystusa                
na własne przyjaźnie i ziemskie miłości ...                           
[x. J. Twardowski, W świetle Ewangelii].                       
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o owocne 

przeżycie czasu adwentu. Uczynię sobie adwentowe 
postanowienie… a Jezusowi, Który do nas przychodzi, 
ofiaruję  dobre uczynki, cierpienia  i … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

1  x  x  x  Z  N    I  x  x  x  

2  B   Z   A   N    H  x  

3  x  x  x  K  S    Ż    U  
4  P   T   Z    K  x  x  x  

5  x  x  N   E   I   S  x  x  

6  x  x  T   O   K  x  x  x  x  

7  x  x  N   D   J   Z   E  
8  O   Z   K   W   N   U  
9  x  W    U    K  x  x  x  

1 0  O   K   P   E    E  x  
1 1  P   D   I   Ś    E  x  

1 2  x  x  M   E   Z   A   Ą  
1 3  x  x  x  U  N    N   Ć  x  

1 4  x  x  O   I   Ż    E  x  

1 5  x  S    E  M  x  x  x  x  x  
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Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje 
zbawienie  (Ps 85,8)  

Łk 21,25-28.34-36  
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki 
na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga 
narodów bezradnych wobec szumu morza i jego 
nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu,                               
w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. 
Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego 
na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać 
zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie 
na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe 
wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, 
żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak 
potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy 
mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie 
się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem 
Człowieczym”. 
   W kontekście napawających trwogą zapowiedzi 
końca świata pojawia się wezwanie, by nabrać 
ducha i podnieść głowę. Nie ma w tym cienia żartu 
czy ironii. Wezwanie to wpisuje się w przesłanie 
Dobrej Nowiny, która w słabości odnajduje moc, w 
ciemności światło, a w śmierci życie. Zawsze będzie 
nas dziwić, że właśnie w najtrudniejszych chwilach 
życia Bóg najpełniej objawia swą tajemnicę. Ale też 
to przedziwne działanie Boga pozwala nam spojrzeć 
z odwagą na wszelkie doświadczenia życiowe. 
Zawsze możemy zachować nadzieję, że to, co 
trudne, kryje w sobie obietnicę Bożego miłosierdzia. 
[Ks. Jan Konarski, "Oremus" grudzień 2006, s. 4]; 

Pierwsi  chrześcijanie czekali po zmartwychwstaniu 
Jezusa na Jego powtórne przyjście. Żyli na co dzień 
tą nadzieją. Mamy przygotować się na spotkanie 
Jezusa. Torujmy w swoim życiu drogi, którymi 
mógłby do nas przyjść. - Programujemy sobie życie, 
studia, karierę, wyjazd za granicę. Bądźmy 
przygotowani na to, że Bóg może zmienić wszystko 
nieoczekiwanie. Bądźmy gotowi nie tylko na śmierć,  
koniec świata, ale jeszcze na inne niespodzianki                      
w życiu…  [x. J. Twardowski, W świetle Ewangelii].  

MODLITWA  WIERNYCH -  Módlmy się za:                      
1. Kościół święty, aby trwał w nieustannej modlitwie, 

oczekując przyjścia swego Pana. – CIEBIE PROSIMY…     
2. Papieża Franciszka i wszystkich powołanych                              

do świętości, aby z ufnością wypełniali zadanie 
powierzone im przez Pana– CIEBIE PROSIMY…                      
3. tych, którzy swoimi nałogami znieważają godność,                            

aby nadeszła dla nich godzina nawrócenia - CIEBIE …                                            
4. wszystkie dzieci z IMiDz, ich rodziców i lekarzy, aby                   

w drodze do obiecanego nam Królestwa – postępowali jak 
synowie światłości. CIEBIE PROSIMY…                                        
5. nas, zgromadzonych wokół Ołtarza, o łaskę i światło 

potrzebne do nawrócenia serc  - CIEBIE PROSIMY …     
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. - Człowiek został „zaprogramowany” 

przez Boga do bardzo wysokich lotów, do wolności. Może 
jednak tak obciążyć swe serce, że nigdy nie oderwie się 
od ziemi i nie zazna szczęścia prawdziwej wolności. - 
Chrystus mając na uwadze przemijalność świata 
doczesnego, wzywa do pozbycia się obciążającego 
balastu i wzbicia się w górę. Ziemia bowiem ulegnie 
zniszczeniu, a jej los podzieli to wszystko, co jest z nią 
związane. Jedynie ten, kto potrafi nabrać dystansu do 
doczesności, zostanie ocalony. –Czy jestem gotowy(-a) 
żyć do startu, a obciążony(-a) być jedynie o tyle, by nie 
utracić kontaktu z ziemią. Chodzi o to, by dobrze 
spełniając obowiązki doczesne, zachować wobec nich 
dystans i wolność. Jezus nazywa doczesność 
potrzaskiem — a więc pułapką, która każdego 
nieostrożnego i ociężałego chwyta w swoje sidła. Mówi                 
o konkretnych obciążeniach. Pierwszym z nich jest 
obżarstwo. Drugie - pijaństwo. … dalej troski doczesne - 
czy  im ulegam? – Czy pozwalam, aby odbierały mi 
wolność? - Serce obciążone troskami doczesnymi nie 
wzbije się w stronę Boga. Nie zazna też szczęścia… 
Początek Adwentu to wezwanie Jezusa do refleksji nad 
tajemnicą wolności i perspektywa wzbijania się ku górze.  
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: Wszystkie ścieżki 
Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących Jego 
praw i przymierza. (z Ps 25)                                                                          
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia:                                                            
Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie (z Ps 25)                                                
[wg opr. ks. E. Staniek http://www.katolik.pl];  

  KALENDARIUM:                                             
03 XII – pn. – Wsp. św. Franciszka Ksawerego, 
prezbitera – (1506-1552), hiszpański jezuita                          

i pionier misji katolickich na Dalekim Wschodzie. 
Ewangelizował w Indiach, jako pierwszy dotarł z Dobrą 
Nowiną do Japonii, podjął próbę dostania się do Chin.  
(15 VIII 1534 roku na Montmartre w kaplicy Męczenników 
razem ze św. Piotrem Faberem oraz św. Ignacym Loyolą                            
i czterema innymi towarzyszami złożyli śluby zakonne, 
poprzedzone ćwiczeniami duchowymi pod kierunkiem św. 
Ignacego);   
04 XII – wt. – Wsp. św. Barbary, dziewicy i męczennicy 
– (druga poł. II-go wieku - ok. 305)  - Była córką bogatego 

poganina Dioskura z Heliopolis w Bitynii. W Nikomedii 
zetknęła się z chrześcijaństwem. Prowadziła 
korespondencję z Orygenesem z Aleksandrii. Pod jego 
wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Ojciec 
pragnąc złamać jej opór , uwięził ją w wieży. Barbara była 
głodzona i straszona, żeby wyrzec się wiary. Ojciec wydał 
ją sędziemu, który skazał ją na ścięcie.  
06 XII – czw. – Wsp. św. Mikołaja, biskupa– (ok. 270 – 

zm. między 345 a 352r.)  - ur. się w Patras w Grecji. 
Wyróżniał się pobożnością i wrażliwością na niedolę 
bliźnich. Swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z 
potrzebującymi. Ułatwił zamążpójście trzem córkom 
zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. 
Swoją modlitwą uratował rybaków od niechybnego 
utonięcia podczas burzy. Św.Grzegorz I Wielki w żywocie 
Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania, za cesarzy 
Dioklecjana i Maksymiana (pocz. IVw.), Święty został 
uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w  313 r.  
07 XII – pt. – Wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora 
kościoła – (ok. 340 – zm. 4 IV 397)  - Po ukończeniu 

nauki założył własną szkołę. Ambroży został mianowany 
namiestnikiem prowincji Ligurii-Emilii a następnie  
wybrany biskupem Mediolanu. Pozostawił liczne pisma 
moralno-ascetyczne i dogmatyczne oraz hymny - które 
weszły na stałe do liturgii. Jego spuściznę literacką 
stanowią kazania, komentarze do Ewangelii św. Łukasza, 
mowy i 91 listów. Napisał też traktat o dobrej śmierci.                
08 XII – sb. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP – Archanioł Gabriel nazywa Maryję pełną łaski                              

i zapowiada, że osłoni ją Duch Święty. Kościół rozumie te 
słowa jako objawienie tajemnicy dotyczącej całego życia 
Maryi od samego początku, czyli od poczęcia. Wielbiąc 
Boga za wielkie rzeczy, które uczynił Maryi, żyjemy 
nadzieją, że spełniając nasze powołanie do świętości, my 
również zostaniemy napełnieni Bożą łaską i miłosierdziem.                    
[Ks. Jan Konarski, "Oremus" grudzień 2006, s. 25]; 

http://www.katolik.pl/

