
Do niego wstępują pokolenia Pańskie, aby zgodnie 
z prawem Izraela wielbić imię Pana. (Ps 122)        

Krzyżówka:                                  

:  1.  Czuwajcie, bo nie …  kiedy czas ten nadejdzie.     
2. Jezus rozmawiał ze swoimi …  3. Swoim … powierzył 
staranie o wszystko 4. Rzecz ma się podobnie jak z … 
który udał się w podróż  5. „Okaż nam, Panie … swoją”.    
6. „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu …”       
7. Nie wiecie czy pan domu przyjdzie: z … czy o północy  
8. Nie wiecie czy pan domu przyjdzie: czy o pianiu 
kogutów, czy …  9. „By niespodzianie …, nie zastał was 

śpiących”.  

Papież Franciszek: ……-   Maryja jest błogosławiona, 

ze względu na swoją wiarę …  Spojrzenie Jej serca 
zawsze utkwione było w Bogu, na Synu Bożym, 
którego nosiła w łonie i kontemplowała na 
krzyżu … Maryja nam mówi: „Spójrz na mojego 

Syna Jezusa, miej wzrok utkwiony w Nim, słuchaj Go, 
rozmawiaj z Nim. On patrzy na ciebie z miłością. Nie 
lękaj się! On ciebie nauczy, by pójść za Nim i świadczyć 
o Nim w małych i wielkich działaniach twego życia, w 
relacjach rodzinnych, w twojej pracy, w chwilach 
świątecznych. Nauczy ciebie wychodzenia z siebie, aby 
patrzeć na innych z miłością, tak jak On, który nie 
słowami, ale faktami umiłował ciebie i ciebie kocha!”. 

[Rzym, 12.X. 2013]               - … Pan 

Jezus jest jedynym najwyższym kapłanem Nowego 
Testamentu, ale w Nim cały lud Boży staje się ludem 
kapłańskim. Tym niemniej Pan Jezus zechciał spośród 
wszystkich swoich uczniów wybrać szczególnie 
niektórych, aby w Jego imię publicznie wykonując w 
Kościele posługę kapłańską dla dobra wszystkich ludzi 
kontynuowali Jego osobistą posługę nauczycielską, 
kapłańską i pasterską. [Bangladesz, Dhakce 1 grudnia 2017]      

Stefan Kardynał Wyszyński   -  Człowiek jest 

powołany nie tylko do podziwiania Boga, ale i do 
współdziałania z Nim. [z: Kromka Chleba s.88].    

   Jan Paweł II „Jesteśmy wezwani, jak nigdy, 

aby być „ludem życia” (Enc. Evengelium vitae, 79)  
 
 +  Modlitwa Jana Pawła II w intencji rodzin - Boże, od 

którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie                           
i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, 
aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, 
Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty i przez 
Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem 
życia        i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw,       
aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków            
ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin             
na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało             
w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa 
i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość 
umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała 
się mocniejsza  od wszelkich słabości i kryzysów, przez 
jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie 
– błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny      
z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów 
ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo                 
w rodzinach  i poprzez rodziny. Ty, który jesteś Życiem, 
Prawdąi Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. 
Amen.                                     
- 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. Jan Twardowski]. 

 Idźmy z radością na spotkanie Pana  (Ps 122) 

 Czytamy Dzieciom:  Czekanie -   
Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem -

 o swym panu myśli i rwie się do niego,
 na dwóch łapach czeka. Pan dla niego 
podwórzem, łąką lasem, domem, oczami  - za nim 

biegnie i tęskni ogonem. Pocałuj go w łapę, bo uczy 
jak na Boga czekać                    
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o owocne 

przeżycie Adwentu i za wszystkich, którzy za przykładem 
św. Mikołaja pomagają innym.  
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę.  

  1 x x x W   C  E x x x x x 

  2     U  Z  I   I x x 

  3 x x x x S  U   M x x x x 

  4 x x C Z   W  E    M x 

  5 x x x x x Ł A   Ę x x x x 

  6 x x P  Z  J  Z  E x x x 

  7 x x x W   C  O  A x x x 

  8 x x R  N  I  M x x x x x 

  9 P  Z  S  E  Ł   Y x x 
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Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje 
zbawienie. (Ps 85,8) 

Mk 13,33-37                  
Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, 
czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. 
Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który 
udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył 
swoim sługom staranie o wszystko, każdemu 
wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby 
czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan 
domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy                     
o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie 
przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co 
wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!
 Czasem spada na nas nagle, czasem dojrzewa 
powoli, wspomagane kaprysami losu albo kolejnym 
fiaskiem naszych dobrych chęci – poczucie, że wszystko 
dzieje się tak, jakby Boga nie było. Mamy wrażenie, 
jakbyśmy błąkali się po wielkim domu, który nam 
zostawił, wyjeżdżając w daleką podróż. Czy rzeczywiście 
tu był? Czy powróci kiedyś? Skąd tyle zła? Jak długo 
jeszcze? Zgiełk pytań, na które nie możemy znaleźć 
odpowiedzi. A może przestaliśmy już pytać? Dziś 
zaczyna się Adwent – czas powrotu do zapomnianych 
pytań, czas spodziewania się, czas nadziei. [Wojciech 
Czwichocki OP, „Oremus” grudzień 2008, s. 4] .

     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. Pojawianie się na ulicach 
miast przebranego św. Mikołaja razem z orszakiem jest 
zwyczajem, który wraz z choinką przywędrował do Polski 
z Alzacji na początku XIX wieku.                                    
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 ... [ks. J.T.]      

MODLITWA WIERNYCH - Zgromadzeni w imię 

Chrystusa módlmy się do Boga-Ojca, który wzywa nas 
do czuwania i nawrócenia:                                               
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 Bóg dopomógł  im w trudach 
życia i rozpromienił ich serca radością -  Ciebie prosimy 
5. Módlmy się za nas, 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?" - ... Spotkanie ze Zbawicielem wymaga 
działań prawdziwych ... Nie chcemy przed Panem 
Jezusem udawać... że wszystko jest w porządku. 
On się na to nie da nabrać. Oczywiście, że chodzi 
o wysiłek w sferze ducha, ludzkiego serca... Trzeba 
nam prostować  i wygładzać drogi, które prowadzą 
do naszych serc. Prostować i wygładzać dla Niego. 
- Jak przebiegają moje adwentowe, duchowe 
przygotowania? ...Czy się do nich przykładam, Czy 
się angażuję? - A może tylko udaję...? Adwent to 
przecież czas radosnego oczekiwania na przyjście 
Pana.... Radosnego, a nie bezmyślnego czy 
beztroskiego. Narzekam na stan polskich dróg,                     
a jak wyglądają drogi prowadzące do mojego 
serca?... Przychodzący Pan pragnie mi przynieść 
na zbliżające się Święta dar nad dary, Boże 
zbawienie... A jaki ja prezent szykuję dla Jezusa ?- 
. ... Moje zadanie to codziennie zwyciężać dla 
Jezusa i z Jezusem. ... Mam rozpoznawać Go w 
wielkiej pokorze i cichości w Eucharystii, drugim 
człowieku, w znakach mojej codzienności... - 
trwając na modlitwie... Mam pamiętać, że moja 
doczesność, to nie cel, ale droga do wieczności                        
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:  
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: „Pójdziemy do 
domu Pana”. (Ps 122)  -                                         
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia: Już stoją nasze 
stopy w twoich bramach, Jeruzalem. (Ps 122}.   

 KALENDARIUM –  
06. XII. – śr. – Wsp. św. Mikołaja, biskupa – ur.ok. 270 

r. w mieście Patara w Azji Mniejszej. Od dziecka 
wykazywał się cechami szczególnymi … Kiedy dorósł 
został  biskupem miasta Miry… Prawdziwą karierę zrobił 
dopiero po śmierci. Stał się patronem dzieci i panien na 
wydaniu, więźniów, żeglarzy, literatów, piekarzy, 
pasterzy, kupców oraz patronem Grecji i carskiej Rosji. 
07. XII. – czw. – Wsp. Św. Ambrożego Kościoła, 
biskupa i doktora – Ur. się ok. 340 r. w Trewirze, jako 

syn rzymskiego arystokraty. Nazywany był „perłą, która 
błyszczy na palcu Boga”. … do dzisiaj pozostaje jednym 
z najjaśniejszych wzorów dla tych, którym Bóg zlecił 
posługę pasterską w swoim Kościele.                    

08. XII. – pt. – Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Archanioł 
Gabriel nazywa Maryję „pełną łaski” i zapowiada, 
że osłoni ją Duch Święty… Wielbiąc Boga za 
wielkie rzeczy, które uczynił Maryi, żyjemy 
nadzieją, że spełniając nasze powołanie do 
świętości, my również zostaniemy napełnieni Bożą 
łaską i miłosierdziem.[x J. Konarski, „Oremus” XII 06, s. 25] 

 W Adwencie oczekujemy przyjścia Chrystusa.                            
W ramach przygotowania do spotkania z Nim warto 
przemyśleć nasze podejście do życia, które zawsze 
jest walką, lecz nie zawsze musi to być walka na 
miecze. Może to być zmaganie o nowy świat bez 
miecza. Chrześcijanin, chcąc mieć udział w 
budowie Bożego pokoju na świecie, winien 
rozpocząć od rozbrojenia samego siebie. Swój 
własny miecz winien dobrowolnie przekuć na 
lemiesz. Musi mieć odwagę uczynić to nawet 
wówczas, gdy słyszy jak sąsiedzi ostrzą miecze                           
na niego. Kto potrafi tego dokonać, staje się mocny 
nie potęgą swojego miecza, lecz potęgą Boga, 
który  w betlejemską noc przynosi pokój ludziom dobrej 

woli.  [Ks. Edward Staniek].  


