
- Zapraszamy na Roraty -                                        

Hasła:  1. „Pojawił się człowiek … przez Boga - Jan mu było na imię”.  2. „Przyszedł on na 
…, by wszyscy uwierzyli przez niego”.  3.  „Nie był on światłością, lecz … aby zaświadczyć 
o światłości.”  4.  Jan wyznał: „Ja nie jestem …”.  5. „Wysłannicy byli spośród  …”                     
6. „Zapytali go: cóż zatem, czy jesteś …?”. 7. „Jan odpowiedział: Jam głos wołającego na 
pustyni: … drogę Pańską”.  8.  „Działo się to w … po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan 

udzielał chrztu”.   9. „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem,  ani 
…?”.   10.  „Jan im tak …: Ja chrzczę wodą.”  11 „Nie jestem godzien odwiązać 
rzemyka u Jego …”. 12. „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem,  ani 
…?”.   13. Żydzi wysłali do Jana kapłanów i lewitów z …  z zapytaniem: Kto ty jesteś? -  

  … Co zdumiewało 
tych ludzi? – Widocznie 

odgadli, że św. Jan jest 
człowiekiem posłanym 
przez Boga, ze świadczy 
o prawdzie. … Każdy 
chrześcijanin, tak jak on, 
powołany jest do tego, 
aby świadczyć                           
o prawdzie. Powinien 
zdumiewać nie tylko 
niewierzących, ale i tych, 
co mówią, że wierzą, ale 
odeszli od prawdy 
Ewangelii. Chrześcijanin 
to ten, kto odpowiada 
miłością na nienawiść, 

patrzy na cierpienie nie jak na nieszczęście, lecz jak na zadanie do wykonania, myśli                 
ze spokojem o śmierci jak o spotkaniu z Bogiem. Niedobrze, jeśli chrześcijanin 
przestaje zdumiewać. [Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd. W drodze 2005. s.294-295]. 

  
Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem 

godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”.  – Tak powiedział Jan Chrzciciel, który szedł 
pierwszy. Jezus szedł za nim, ale Jan wskazał Go ręką i przed Nim ukląkł – 
Zdarza się czasem tak, że ktoś idzie i zostawia Jezusa z tyłu, poza sobą, we 
wspomnieniach dzieciństwa, kiedy jeszcze modlił się, spowiadał, prowadził 
zeszyt do religii, czekał na świętego Mikołaja. Idzie teraz sam i wskazuje na 
siebie.  – Jakie dziwne rzeczy dzieją się nieraz w życiu takich ludzi. Światopogląd 
bez wiary rozsypuje się na kawałki. Kompromitują się ci, którym ufał. Zaczyna 
budzić się sumienie. – Nawrócić się to zrozumieć, że choćby nawet Jezus 
szedł z tyłu i nie był widoczny – to On zawsze prowadzi poprzez wszystkie 
wydarzenia, jakie dzieją się w naszym życiu. 
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 Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. (Iz 61, 1)       

J 1,6-8.19-28 - Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł 

on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie 
był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo 
Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty 
jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: 
Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: 
Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas 
wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: 
Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród 
faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie 
jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę 
wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie 
jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej 
stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. - „Radujcie się zawsze w Panu” – głosi dziś 
antyfona na wejście. Adwent, jak zresztą całe chrześcijaństwo, zaprasza nas do radości 
zuchwałej. To ona jest miarą nadziei. Jeśli mimo wszystko – mimo smutku, niepowodzeń, 
zmęczenia własnym złem i głupotą – jest w nas wewnętrzna radość, to znaczy, że trwa 
nadzieja. Radość z tego, co przed nami, czego jeszcze nie widać, co jedynie daje się 
przeczuć w ledwie widocznych znakach, powoli przeradza się w pewność: „Pan jest 
blisko”.[W.Czwichocki-OP,-„Oremus”-XII-2008,-s.62];  -

 

Papież Franciszek:  …-   Maryja jest pełna łaski i "obecności Boga". 

Nie ma w niej miejsca na grzech. To rzecz nadzwyczajna, ponieważ cały świat jest 
niestety skażony przez zło. Każdy z nas zaglądając wewnątrz widzi ciemne strony. 
Także najwięksi święci byli grzesznikami … także najpiękniejsze rzeczy są 
"dotknięte przez zło”. Wszystko oprócz Maryi - Jest ona jedyną zawsze zieloną oazą 

ludzkości… [Anioł Pański, Watykan, 08 XII 2017]; 

Boże Narodzenie potrafi "rozgrzać najzimniejsze serca, usunąć bariery obojętności 

wobec bliźniego, zachęcić do otwarcia wobec drugiej osoby i bezinteresownego daru" … 
"Trzeba, aby także dzisiaj szerzyć orędzie pokoju i braterstwa, płynące z Bożego 
Narodzenia … Sztuka jest wspaniałym środkiem, by otworzyć umysł i serce na jego 
prawdziwe znaczenie" … - Trzeba byście "siali czułość". "To zapomniane dzisiaj bardzo 

słowo w przeciwieństwie do przemocy i wojny" …  [Apel do  artystów, 15 XII 2017, Watykan]; 
- Zbawiciel, na którego czekamy może przemienić nasze życie mocą Ducha 
Świętego, mocą miłości. Duch Święty wlewa bowiem do naszych serc miłość 

Boga,będącą niewyczerpalnym źródłem oczyszczenia, nowego życia i wolności. Maryja 
Dziewica w pełni żyła tą rzeczywistością, pozwalając się „ochrzcić” Duchem Świętym, 
który zrosił ją obficie swą mocą. Ta, która przygotowała przyjście Chrystusa całym swoim 
życiem, niech nam pomaga naśladować jej przykład i prowadzi nasze kroki na spotkanie 
Pana, który przychodzi. [Anioł Pański, Watykan, 10 XII 2017]; 

1 x x x x x P  S  A  Y 
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6 x E  I  S Z  M x x x 

7 x P  O  T  J   E x 

8 x x x x x B  T    I 
9 x x x x E L  A  Z  M 
10 O  P   I  D  I  Ł 
11 x x x x x S  N  A  A 
12 P  O   K   M x x x 

13 J  R   O  I  Y x x 
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Św. Jan Paweł II „„Jednym z przejawów tego radosnego oczekiwania na Boże 

Narodzenie jest ludowy zwyczaj przygotowywania szopek przez rodziny. ...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      – Nawet Bóg zapragnął dziecięctwa, macierzyńskich 

ramion i czułych dłoni Niepokalanie poczętej: miałżeby ja uważać to pragnienie                                  
za słabość i za przegraną? [z: Kromka Chleba s.90].    -        

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;  I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, 
kilka razy święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował  Go dla ciebie Duch Święty. -                        
II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"  - Jan 
stwierdza jasno i z mocą: „Pośród was stoi Ten, którego nie znacie”. Nie znacie,                    
bo nie chcecie znać, bo jesteście zbyt zapatrzeni w siebie: w swoje możliwości i potęgę, 
która jakże jest złudna, i w swoją władzę, którą sobie uzurpowaliście, a która tak niewiele 
może! - Cóż, wołanie to chyba nic nie straciło ze swej aktualności. I dlatego znak 
Dzieciątka złożonego w żłobie wciąż powinien być dla nas opamiętaniem i wezwaniem do 
nawrócenia. …  - „Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: 
Kto ty jesteś? -  … Co zdumiewało tych ludzi? – Widocznie odgadli, że św. Jan jest 

człowiekiem posłanym przez Boga, ze świadczy o prawdzie. … Każdy chrześcijanin, tak 
jak on, powołany jest do tego, aby świadczyć o prawdzie. Powinien zdumiewać nie tylko 
niewierzących, ale i tych, co mówią, że wierzą, ale odeszli od prawdy Ewangelii. 
Chrześcijanin to ten, kto odpowiada miłością na nienawiść, patrzy na cierpienie nie jak na 
nieszczęście, lecz jak na zadanie do wykonania, myśli ze spokojem o śmierci jak                          
o spotkaniu z Bogiem. Niedobrze, jeśli chrześcijanin przestaje zdumiewać. - III. Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce … Może ci w tym pomóc modlitwa 
psalmu: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim (Łk 1)  
IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha … 
Powtarzaj w różnych porach dnia Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim (Łk 1) 
[z: Jan Twardowski, W świetle Ewangelii i Ks. Mariusz Pohl, Oremus].   

   -  Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia – ulubiony czas wielu dzieci i dorosłych. 

Czas radości... W kościołach trwają przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.                         
W okresie Adwentu, rano odprawiana jest Msza św. roratnia... Jak co roku, budowana jest  
szopka,     a w niej małemu Jezusowi towarzyszy jak zawsze Jego Mama, św. Józef, 
pasterze, zwierzęta … Najważniejsze jednak jest to, żeby nie zabrakło i was... Popatrzmy 
na małego Pana Jezusa i zapamiętajmy, że to właśnie On jest najpiękniejszym prezentem 
Świąt Bożego Narodzenia... Życzyć „szczęśliwych świąt” – to życzyć szczęśliwego 
początku – aby i w naszym życiu nastąpiło Boże Narodzenie, chociaż popełniliśmy tyle 
głupstw  i grzechów.  Jeśli zaufamy Bogu – wszystko jest możliwe.  [x. Jan Twardowski];  

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 ...  
                                                 

.            OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE                     

.              17  GRUDNIA  2017                                                        

.           .            III – a Niedziela Adwentu 

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 popołudniu 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. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej dla dzieci przed I Kom. 
Św. i ich rodziców. 
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 jeszcze zaopatrzyć się w poświęcony opłatek 
na stół wigilijny. 
5. W najbliższym tygodniu ze względu na rekolekcje kolędy nie będzie. Kolęda 
zostanie wznowiona po Nowym Roku  od 2 stycznia. 
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.  Jeszcze tylko do soboty włącznie będą sprawowane o godz. 6.30 Msze św. 
Roratnie. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub - z łaciny - Niedzielą 

GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: "Gaudete in Domino", czyli 
"Radujcie się w Panu". Szaty liturgiczne mogą być - wyjątkowo - koloru różowego. Teksty 
liturgii przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie 
przynosi.  [http://brewiarz.pl/czytelnia/adwent.php3#gaudete].    
 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]             


