
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie [Ps 72] 

Uzupełnij: 1. Jan mówił, że nie jest godzien nosić 
Jezusowi ... 2. Do Jana Chrzciciela odnosi się 
słowo proroka ... 3. Do faryzeuszów mówił: 
Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec 

przed nadchodzącym ...? 4. Jan nosił odzienie z  ... 
wielbłądziej 5. Pokarmem  Jana była ...i miód leśny  
6. W owym czasie wystąpił Jan ... 7. Do Jana 
ciągnęły  cała Judea, Jerozolima i cała okolica nad 
.... 8. Jan Chrzciciel  to „Głos ... na pustyni”                    
9. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, 
będzie wycięte i w ogień ... 10. Bliskie jest 
królestwo ... 11. Przyjmowano od Jana ... w rzece 
Jordan 12. Jan Chrzciciel głosił na ... Judzkiej te 
słowa; 13. Już ... do korzenia drzew jest 
przyłożona. 14. Jan mówił: Ten, który idzie za mną, 
chrzcić was będzie Duchem .... i ogniem. 

 Papież Franciszek - Spotkać Jezusa to „łaska, 
której mamy pragnąć w czasie Adwentu”..- . 
„Jaką mam mieć postawę, żeby spotkać 
Pana? Jak mam przygotować serce, aby Go 
spotkać? … - W modlitwie na rozpoczęcie Mszy 
liturgia ukazuje nam trzy postawy: … muszę się 
modlić, czuwając; muszę być czynny w miłości 
braterskiej, a to nie tylko dawać jałmużnę, ale też 
tolerować tych, którzy są uciążliwi … i wreszcie 
radość w wielbieniu Pana: «Z radością głoszący 

chwałę». Tak powinniśmy przeżywać 
naszą drogę, pragnienie spotkania 

Pana. Aby dobrze Go spotkać. Nie 
stać w miejscu. I wtedy Go spotkamy …                            

[W drogę by spotkać Jezusa,28 XI 16, w Domu Świętej Marty].  

Św.Jan Paweł II „…W szopce postać Maryi 
przyciąga naszą szczególną uwagę. Widzimy 
w Niej obraz matek, które przygotowują się 
do wydania na świat dziecka. Rozpoznajemy 
w Niej wszystkie kobiety, które z miłością przyjmują 
wielką tajemnicę życia. Niech Matka Pana pomoże 
nam przygotować się na Boże Narodzenie                       
i otworzyć serca na przyjęcie Jezusa [12 XII 1999]                        

Stefan Kardynał Wyszyński - Cała prostota 
codzienności staje się udziałem Boga, podobnie jak 
każdego człowieka. Prawdziwy Pośrednik między 
Ojcem a Jego dziećmi ukazuje się w ukryciu... 
pieluszek.                  [Miłość na co dzień, Ząbki 01,  s. 70].  

 Mówimy, że święta są radością dzieci.
  Dla nich radością są choinka, Święty 
Mikołaj, podarunki. Święta są także radością dla 
starszych, bo jakie to szczęście widzieć dziecko z 
uśmiechem od ucha do ucha przy ozdobionej 
choince; jakie to szczęście przekazywać... swoje 
wzruszenia wigilijne... bez których dzieciństwo 
byłoby bardzo ubogie ... -                                           
- Czym jest 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…                             
[x Jan Twardowski].                                                                                        
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

1  x  x  S   N   A    W  
 2  I   A   A    A  x  x  

 3  G   I   W   M  x  x  x  

 4  x  S    R    I  x  x  

 5  S   A   A   C   A  x  

 6  C   R   C   C    L  
 7  J   R   A    M  x  x  

 8  W   Ł   J   C    O  
 9  W   Z   C    E  x  x  

1 0  N   E   I   S    E  
1 1  C     E   T  x  x  x  

1 2  x  x  P   S   Y   I  x  

1 3  S   E   I    A  x  x  

1 4  x  Ś    Ę    M  x  x  
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Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki 
dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie 

Boże. (Łk 3,4.6)     Mt 3,1-12  
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel 
i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 
Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie . Do niego to odnosi się 

słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos 
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około 
bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód 
leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz 
cała Judea i cała okolica nad Jordanem. 
Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, 
wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że 
przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i 
saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam 
pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? 
Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie 
myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama 
mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych 
kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. 
Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. 
Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego 
owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was 
chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie 
za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem 
godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić 
będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło 
w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do 
spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. 
Oto Jan Chrzciciel zwraca się do nas z wezwaniem 
„Nawróćcie się... Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie 
ścieżki dla Niego”. Właśnie dla Niego. Nie dla siebie, ale 
dla Niego. Innymi słowy Jan pragnie, byśmy odkryli, że 
Bóg nas kocha, że przychodzi do nas, by nadać 
naszemu życiu pełny sens. On każdego z nas 
potrzebuje. I tego twórczego, podziwianego przez 
otoczenie i tego cierpiącego, zapomnianego, czasem 
odrzuconego nawet przez najbliższych. Jesteśmy Bogu 
potrzebni. Trzeba Mu pomóc w zbawianiu świata. 
„Nawróćcie się” to tyle samo, co zakochajcie się w Bogu. 
Gdy serce wypełni miłość, życie stanie się piękne                          
i niezwykle wartościowe. [Ks. Edward Staniek, „Oremus”]. 

MODLITWA WIERNYCH:                                              
1. Módlmy się za  Kościół Święty, żyjący na całej ziemi, 

aby z weselem głosił światu, że Bóg jest między ludźmi… 
2. Módlmy się za wszystkie narody świata, aby Bóg 

uchronił je od wojny i nieszczęść.. – Ciebie prosimy …                
3. Módlmy się za duszpasterzy, którzy głoszą rekolekcje 

adwentowe, aby Duch Święty oświecił ich serca i umysły 
dla dobrego przekazywania objawionego słowa–…                      
4. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy, pielęgniarki, aby  z wielką czujnością oczekiwali 
przyjścia Twojego Syna -   Ciebie prosimy                       
5. Módlmy się za nas, tu obecnych, aby Maryja uczyła 

nas ufności, zawierzenia i posłuszeństwa                                
- Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie  
                      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?" - ... Człowiek stał się wrogiem nie tylko 
słoni, ale fok, wielorybów, niedźwiedzi i tysięcy innych 
współlokatorów naszego wspólnego domu – Ziemi. 

Często również zwierzęta przeznaczone przez Boga dla 
nas jako pomoc – konie, owce, krowy, psy, koty – 
zamiast należnej zapłaty, doświadczają z naszych rąk 
bólu. Cierpią bite, głodzone ... Człowiek nie jest ich 
przyjacielem. Bóg powiedział ludziom: „Czyńcie sobie 
ziemię poddaną”. Ale tak jak wszystkie wspaniałe 
wezwania Boga Stwórcy zostały zlekceważone                                
i wypaczone… W duchu hitlerowsko – stalinowskim. 
„panować - to znaczy niszczyć”… Dziś Ziemia, a na niej 
prawie każde stworzenie cierpi z winy człowieka. … 
począwszy od pszczoły, a skończywszy na szybujących 
w obłokach orłach. Trzeba to dostrzec … ludzkość musi 
się uderzyć w piersi i powiedzieć - to nasza wina. 
Nadejdzie moment, w którym człowiek przeprosi 
stworzenia za krzywdę, jaką im wyrządził. … Bo czyż 
panowanie nie jest sztuką twórczego współżycia? Czy 
nie jest to umiejętność takiego organizowania życia, by 
ono uszczęśliwiało innych? … Z prawdziwym 
panowaniem mamy do czynienia wówczas, gdy 
podwładni przychodzą do władzy z zaufaniem, niosąc 
swe radości i smutki. Św. Franciszek i wielu świętych 
ukazali właściwe rozumienie słów Boga...- do nich 
zwierzęta, ptaki, gady, owady przybywały, jak do 
przyjaciół wiedząc, że i one są traktowane jak 
przyjaciele. - Trzeba pojednać się z Bogiem i trzeba 
pojednać się ze światem. Trzeba po przyjacielsku 

uścisnąć dłoń Ojca wyciągniętą z nieba do nas i trzeba  

 
po przyjacielsku pochylić się nad stworzeniem … -Czy 
wzbudzam w sobie akt żalu i czy uznaję swoje 
niewłaściwe postępowanie, - czy przyznaję się do 
głupoty i przepraszam tych, którzy zostali skrzywdzeni…       
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed 
Bogiem serce: Niech Jego imieniem wzajemnie się 
błogosławią (Ps 72) IV – Contemplatio: Trwaj przed 

Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: 
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie (Ps 72) - 
KALENDARIUM:                                                  
06. XII. – wt. – Św. Mikołaja, biskupa –   W Patara,                  

w Azji Mniejszej,  ok. 270 r. urodził się Mikołaj.                          
Od dziecka wykazywał się cechami szczególnymi. Kiedy 
dorósł został  biskupem miasta Miry…Bardzo pomagał 
biednym i nieszczęśliwym. Stał się patronem dzieci, 
panien na wydaniu, więźniów, żeglarzy, literatów, 
piekarzy, pasterzy, kupców oraz Grecji i carskiej Rosji.    
07. XII. – śr. – Św. Ambrożego Kościoła, biskupa                        
i doktora – nazywany był „perłą, która błyszczy na palcu 

Boga”. Ur. się w Trewirze ok. 340 r.jako syn rzymskiego 
arystokraty… Rozpoczął karierę w administracji 
państwowej. Był przyjacielem i doradcą cesarzy,                                 
a zarazem obrońcą i opiekunem ludu. …Pozostaje 
jednym z najjaśniejszych wzorów dla tych, którym Bóg 
zlecił posługę pasterską w swoim Kościele. [x M. Kozak 
MIC, „Oremus” XII. 2011, s. 34 i 53]                      

08. XII. – czw. – Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - Maryja, 

zachowana od skażenia grzechem dzięki uprzedzającej 
łasce Bożej, najlepiej spośród wszystkich stworzeń 
współpracowała z Bogiem, kochając czystą miłością. 
Wrażliwa na natchnienia Boga, w sposób doskonały 
wypełniała Jego wolę. Wpatrując się w Nią i powierzając 
się Jej wstawiennictwu także my możemy przezwyciężyć 
moc grzechu w naszym życiu i podążyć za pragnieniami 
Chrystusa. A wtedy wszystkie nasze modlitwy i prace 
przyniosą Bogu chwałę, a nam duchową korzyść.                         
[x M. Jedliczka, „Oremus” 2004, s. 47]      
Dlaczego dzieci kochają św. Mikołaja? – bo rozdaje 
prezenty; bo o nikim nie zapomina;- bo przyjemnie jest 
na niego czekać; -...  - bo Mikołaj nie krzyczy, nie złości 
się, nie bije; - bo na pewno jest bardzo bogaty.   - 
Tak uważają przedszkolaki z Kielc - [www.niedziela.pl/] 

Tradycja obchodów dnia św. Mikołaja znana była w już 
pod koniec XIII w. Zwykle prezenty były bardzo 
skromne: jabłka, pierniki, drewniane zabawki, krzyżyki, 
obrazki święte a także brzozowe rózgi.  


