
Uzupełnij:  1.  „Idźcie i … Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie”. 2. Jan 
posłał swoich uczniów do Jezusa z …: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść”  

3. „… wzrok odzyskują”.  4. „Trędowaci doznają … głusi słyszą”                    
5. „… chodzą”. 6. „Między …  z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela”  
7. „On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, 
aby Ci … drogę”.  8. „… Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę 
ubogim”  9. „Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie …”  10. Oczekujemy … 
Pana  z wiarą, odwagą i tęsknotą.    11.  „… w królestwie niebieskim większy jest 
niż on”. 12. Oto w domach … są ci, którzy miękkie szaty noszą. 13. „Umarli 

zmartwychwstają, ubogim głosi się …”.  

- Czym jest sam tylko 
obraz Bożego Narodzenia 

? – Oto pojawia się ... 
Chrystus, Bóg i Człowiek 

bez grzechu, w doskonałej 
przyjaźni z Bogiem.  
Pojawia się ... Matka 
Boska, niepokalanie 
poczęta, z rajskim 
rodowodem w metryce 
osobistej – bez grzechu. 
Wół przy żłobie nie patrzy 
z góry na osła. Osioł nie 
ma kompleksu niższości,          
że jest osłem. Aniołowie, 
ludzie i zwierzęta są ze 

sobą w doskonałej zgodzie. Obraz raju.   -  ... Święta Bożego Narodzenia mówią, 
że Bóg może od początku stworzyć świat, od pierwszego szczęśliwego dnia, 
kiedy może znowu pojawić się para ludzka, która żyje w przyjaźni z Bogiem. 
Wszystko może zacząć się na nowo. - Są to święta nadziei : Bóg ...  nagle może 
wszystko odnowić. [x. Jan Twardowski].  

Święty Józef był wychowywany jeszcze w duchu Starego Testamentu, czuł lęk 
przed Bogiem. Kiedy dowiedział się, że Bóg zawładnął Maryją, czuł się niegodny, 
by być z Nią razem. - Przypomina się święty Piotr, który po połowie ryb 
powiedział do Jezusa, że nie jest godny, by być z Nim razem. - Nieraz czujemy 
się niegodni, by przyjąć Komunie świętą, a przecież nikt z nas nie jest godzien, 
bo Komunia święta nie jest nagrodą za święte życie, tylko jest miłosierdziem, 
którego nie jesteśmy godni. [x. Jan Twardowski].                        
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o umocnienie we mnie postawy 

cierpliwości i wytrwałości, także w przeżywaniu trwającego czasu adwentu”…  
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 Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. (Iz 61,1)               

       Mt 11,2-11                             

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów                        
z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy 
oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie                      
i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 
oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. 
A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus 
zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę 
kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie 
szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. 
Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej 
niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca 
przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między 
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.                                     
Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.  

 Dzisiejsza liturgia wzywa nas do radości z bliskiego przyjścia Zbawiciela, 
który niesie wybawienie ubogim, chorym, słabym i nieszczęśliwym. To właśnie 
ich szczęście ma być dla uwięzionego Jana Chrzciciela znakiem, że Jezus jest 
prawdziwym Mesjaszem. Stawajmy dziś przed Panem jako ubodzy, którzy 
oczekują Jego przyjścia z wiarą, odwagą i tęsknotą, ciesząc się, że przyjdzie już 
niebawem, aby okazać nam swoje miłosierdzie.  [Mira Majdan, „Oremus” XII 07, s. 60] 

Papież Franciszek - „W bolesnym doświadczeniu tych braci i sióstr (imigrantów) 
dostrzeżemy doświadczenie Dzieciątka Jezus, które rodząc się nie znalazło 
mieszkania i narodziło się w grocie betlejemskiej. Następnie zostało zabrane do 
Egiptu, aby uciec przed Herodem. Osoby odwiedzające ten żłóbek będą 
zachęcane do ponownego odkrycia w nim wartości symbolicznej, która jest 
przesłaniem braterstwa, dzielenia się, gościnności i solidarności. Także 
szopki umieszczone w kościołach, w domach i wielu miejscach publicznych są 
zaproszeniem, aby w naszym życiu i społeczeństwie uczynić miejsce dla Boga, 
ukrytego w obliczu wielu ludzi, którzy znajdują się w warunkach trudnych, biedy                      
i ucisku” –… „Szopka i choinka kształtują przesłanie nadziei i miłości, pomagając 
tworzyć Bożonarodzeniowy klimat sprzyjający przeżywaniu z wiarą tajemnicy 
Narodzenia Odkupiciela. … Przy żłóbku pojmujemy dobroć Boga                                        
i kontemplujemy Jego miłosierdzie, które stało się ludzkim ciałem, aby załagodzić 
nasze spojrzenia. … - Pogodnego i intensywnego przeżywania Bożego 
Narodzenia.…  [o symbolice szopki, maltańskiego artysty Gozo Manwela Grecha,9 XII 2016].  
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Św. Jan Paweł II  - „…Poważne problemy życiowe utrudniają niekiedy 

rozpoznanie darów Chrystusa. Zadaniem Kościoła, pouczonego przez Ducha Świętego, 
jest właśnie ukazywanie ich i dawanie o nich świadectwa. Ludzkość pragnie dziś przede 
wszystkim radości i pokoju. My, wierzący, poprzez świadectwo czynnej miłości 
powinniśmy stawać się każdego dnia proroczym zaczynem świata pojednanego przez 
miłość i ożywianego Bożą radością. - Niech Najświętsza Maryja Panna, którą wzywamy 
jako «Przyczynę naszej radości», pomaga nam wiernie wypełniać tę misję. [16 XII 2001] ;                                

Stefan Kardynał Wyszyński - Czyż świat nie jest wielką stajnią, choć nazywa się 
„mundus” – czysty? A jednak chce być „mundus”; to wystarczy Bogu, który nie 
pogardził stajnią. [Kromka chleba, Myśli kard. Wyszyńskiego - grudzień].                                  

Ewangelię według Lectio Divina: I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Pisma 
Świętego, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty; - ... Trwajcie więc cierpliwie, 
bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie 
spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze,                      
bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie 
popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości 
weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Jk 5,7-10        
II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" 
- Autor natchniony wzywa do cierpliwości ludzi biednych i uciśnionych. Granicą okresu ich 

cierpliwości będzie powtórne przyjście Pana Jezusa, który ostatecznie usunie 
niesprawiedliwości, biedę  i każdemu odda według jego uczynków. Autor za wzór 
cierpliwości ukazuje osobę rolnika, który wytrwale czeka na cenny plon ziemi 
współpracując z przyrodą, siejąc ziarno, kiedy spada deszcz wczesny czyli jesienny i z 
ufnością wygląda wzrostu zboża … Także bohaterzy Starego Przymierza, szczególnie 
prorocy, mogą być inspiracją życiowej wytrwałości i cierpliwości. … Autor nie zachęca do 
bierności, nie zwala winy za stan rzeczy na innych … Umacniając swe serce w tym co 
dobre, powinniśmy podejmować działania, które mogłyby poprawić nasz los i życiowe 
położenie. - Czy jestem człowiekiem cierpliwym i wytrwałym? Czy potrafię wytrwale 
czekać na owoce mojej pracy, mojego wysiłku, mojej nauki? Czy pewnych procesów nie 
usiłuję sztucznie przyspieszać? … Czy w moim otoczeniu odnajduję ludzi, od których 
mogę uczyć się, co to znaczy być w życiu cierpliwym czy wytrwałym? Czy uczę się tych 
cech, podpatrując procesy zachodzące w przyrodzie? Jak często uskarżam się na innych? 
- Czym na co dzień umacniam moje serce? Czy na miarę moich możliwości angażuję się 
w poprawę losu ludzi biednych i uciśnionych? - Czy zdaję sobie sprawę, że jako grzesznik 
sam jestem biednym  i uciśnionym przez zło i potrzebuję zaangażowania w moje sprawy 
Pana Boga, który jest bogaty w miłosierdzie. III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz 

przed Bogiem serce, aby mówić  Mu o przeżyciach,  które rodzi   w tobie słowo.  Może                       
ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić (Ps 146)                          
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Bóg dochowuje wierności na wieki 
(Ps 146) [z: x R. Stankiewicz SDS  - Katolik]   KALENDARIUM cd.:                       
13. XII. – wt. – Rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce - Składamy Hołd 
wszystkim Bohaterom stanu wojennego walczącym o Wolność i Demokrację.                               
14. XII. – śr. – Wsp. św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła – (1542-1591). 

Choć jego życiowa droga, pełna wyrzeczeń i przeciwności, może wydawać się bardzo 
trudna, to z jego pełnych żaru poezji, które następnie komentował w swoich licznych 
pismach ascetycznych, wyłania się obraz człowieka znajdującego pokój i radość w Bogu... 
[M. Majdan, „Oremus” XII 2007, s. 54].    

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE               
                    III Niedziela Adwentu                

       11 XII 2016  

1. Dziś rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe, nasze bezpośrednie 
przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Rekolekcje potrwają do środy. 
Każdego dnia będą Msze św. z naukami rekolekcyjnymi: o godz. 9.00 – dla 
dorosłych i o 18.00 – dla dorosłych i młodzieży.  Codziennie będzie można 
skorzystać ze Spowiedzi św.: rano od 8.30 do 9.00 i po południu od 17.30. 
Zachęcamy do uczestnictwa! Korzystajmy w tym okresie z sakramentu pokuty                        
i pojednania. Jest to dogodny czas. Nie odkładajmy Spowiedzi na ostatnią chwilę 
przed świętami. -  Pod chórem jest nasza parafialna gazetka, a w niej ogłoszenia 
i  plan naszych rekolekcji. Weźmy ją dla naszych domowników.                                        
Niech jak najwięcej osób skorzysta z tego świętego czasu łaski. 
2. Dziś o godz. 16.30 w Sali parafialnej spotkanie członków Żywego Różańca 
naszej parafii połączone z wymianą tajemnic różańcowych.                                             
Po spotkaniu, czyli o g. 17.15, ogólne nabożeństwo różańcowe w kościele,                         
na które wszystkich zapraszamy. 
3. Przed kościołem po każdej Mszy św. Zespół „Caritas” prowadzi zbiórkę                           
do puszki na cele dobroczynności naszej parafii. Podzielmy się naszym darem 
serca, aby wesprzeć biedniejszych od siebie i zabezpieczyć im podstawowe 
artykuły na Święta. Jeszcze tylko do przyszłej niedzieli będzie wyłożony kosz                          
na dary serca przy ołtarzu św. Antoniego. 
4. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w poświęcony opłatek na stół 
wigilijny, a u ministrantów można  zaopatrzyć się w sianko oraz w wodę święconą 
przydatną podczas kolędy. 
5. W najbliższym tygodniu ze względu na rekolekcje kolęda będzie tylko                              
w czwartek i piątek.  I tak w czwartek, 15.XII. – ul. Ludwiki 1, 3 i 5.   
 W piątek, 16.XII. – ul. Ludwiki 1A, 1B, 3A i 5A oraz ul. Klonowicza 2;                                                  
Na tym zakończymy kolędę przed Świętami. Kolęda zostanie wznowiona po Nowym 
Roku  od 2 stycznia. Przypominamy, że cały plan kolędy jest wywieszony przed 
kościołem i na stronie internetowej parafii. 

6. W czasie trwania rekolekcji, od poniedziałku do środy włącznie, kancelaria 
parafialna będzie czynna tylko w godzinach popołudniowych od 16.00 do 17.30. 
7. W najbliższą sobotę, 17 grudnia, kapłani odwiedzą chorych ze świąteczną 
posługą sakramentalną. Tych chorych, których nie odwiedzają co miesiąc w I-sze 
piątki i I-sze soboty. Zgłoszenia przyjmujemy dziś w zakrystii, a najpóźniej do 
środy w kancelarii parafialnej. Odwiedziny u chorych będą od g. 9.00. 
KALENDARIUM: 13. XII. – wt. – Wsp. św. Łucji, dziewici męczennicy– (281-324) 

Poniosła śmierć męczeńską w Syrakuzach na Sycylii w młodym wieku... Trzeba głębokiej 
wiary, żeby nie poddać się poczuciu bezsensu. A może to właśnie, co wydaje się nam w 
życiu zmarnowane, co mogłoby pobiec dalej, a upadło, skończyło się – może to właśnie 
najbardziej przybliża nas do Boga, „przygotowuje ścieżki dla Niego”. Może właśnie dzięki 
temu stajemy się dla Niego bardziej dostępni.  [W. Czwichocki OP, „Oremus” XII  2008, s. 58]. 

    


