
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 …  
zapytaniem: Kto ty jesteś? -  

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".  …  [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... [Anioł 

Pański, Watykan, 10 XII 2017];   
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 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. [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].                                 
- … Św. Jan jest człowiekiem posłanym przez 
Boga,  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 się zdumiewać. [Jan Twardowski, W świetle 

Ewangelii, 2005. s.294-295].                 
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się  o umocnienie 

we mnie postawy cierpliwości i wytrwałości                           
w przeżywaniu czasu adwentu”…  
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Spowiedź pół godziny 
      przed i po Mszy Św. 

     oraz na prośbę.  

1 x x x x x P  S  A  Y 
2 x x Ś   A  E  T  O 
3 P  S   N  M x x x x 

4 x x M   J  S   M x 

5 F  R   E  S   W x 

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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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”.  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 08, s. 62];

 
–Jan Chrzciciel, 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. …                         
– 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 
 [x. Jan Twardowski]          

   MODLITWA WIERNYCH  - módlmy się …     

1. za Kościół Święty, żyjący na całej ziemi, aby głosił 

światu, że Bóg jest między ludźmi  -  CIEBIE ...  

 2. za wszystkie narody świata, aby Bóg uchronił je od 

wojny i nieszczęść.  - CIEBIE...                         
3. za naszą Ojczyznę, aby sprawiedliwość i wolność 

stały się na zawsze jej udziałem. –   CIEBIE...                                

4. za duszpasterzy, którzy głoszą rekolekcje adwentowe, 

aby Duch Święty oświecił ich serca i umysły dla dobrego 

przekazywania objawionego słowa. – CIEBIE …                
5. za   dzieci,  rodziców i pracowników   naszego 
Instytutu -  aby Bóg dopomógł im w utrapieniach                        

i rozpromienił ich serca radością - CIEBIE ...           

6.  za nas, tu obecnych, abyśmy  przez godne 

przeżycie czasu Adwentu – przygotowali się na radosne 
spotkanie z Panem. -     - 
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?" -  czy mam odwagę postawić pytanie                           
o sens mojego życia? - Czy jest mi on znany? – 
Czy  wiem, w jaki sposób mogę wykorzystać                                 
w pełni dzień dzisiejszy? – Jeżeli tak, to                              
czy  dziękuję Bogu za tak wielkie łaski? -  Bo to 
chyba znaczy, że już uczestniczę w „przygotowaniu 
drogi Panu i w prostowaniu ścieżek dla Niego”. - 
Czy obejmuję swoją modlitwą tych, którzy jeszcze 
nie dostrzegają sensu tej pracy, aby ich wiara 
wzrastała na tyle, by ten sens dostrzegli. Ale może 
ja też  nie dostrzegam sensu dzisiejszego dnia? -  
a może nawet sensu życia? – Czy mam 
świadomość, że to już najwyższa pora, aby zacząć 
wołać w stronę Boga, by wyzwolił mnie z tych 
ciemności i zesłał światło, choćby w nikłym 
płomyku roratniej świecy… Obym w jego blasku 
dostrzegł(a)  bezsens grzechu i sens ewangelicznej 
drogi życia.  
  III - Actio/oratio:- Teraz ty pozwól Bogu zstąpić 
do swojego serca i mów o przeżyciach, które rodzi 
w tobie słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. 
Może ci w tym pomóc modlitwa Psalmem:                        
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: oto 

ogłasza pokój ludowi  i świętym swoim. (Ps 

85) IV – Contemplatio: Trwaj przed 
Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia 
Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych 
porach dnia: Pan sam obdarzy szczęściem,                     
a nasza ziemia wyda swój owoc. (Ps 85)                        
[Ks. Edward Staniek]                        

                                                             
     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] 
 

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]   

  


