
Zapraszamy na Roraty -                                        

Hasła:  1. „Pojawił się człowiek … przez Boga”.  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: czy 
jesteś …?”. 7. „Jam głos wołającego na pustyni: … drogę Pańską”.  8.  „Działo się to w … 

po drugiej stronie Jordanu” 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 …   

  … 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.  
 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 ...  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)       

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:  To właśnie co dla Maryi było na początku, dla nas 
będzie na końcu, po przejściu przez oczyszczającą „kąpiel” łaski Chrystusa. 

To, co otwiera drzwi do nieba, to łaska Boża, wiernie przez nas przyjęta. Wszyscy 
święci przeszli tą drogą. Nawet najbardziej niewinni byli naznaczeni grzechem 
pierworodnym i z całych sił walczyli z jego konsekwencjami. Przeszli oni przez „ciasne 
drzwi”, które prowadzą do życia (por. Łk 13, 24). A czy wiecie, kto jest pierwszym,                         
o którym jesteśmy pewni, że wszedł do nieba? Jeden ze złoczyńców, z tych dwóch, 
którzy zostali ukrzyżowani wraz z Jezusem. Zwrócił się do Niego mówiąc: „Jezu, 
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. A On odpowiedział: „Dziś ze 
Mną będziesz w raju” (Łk 23, 42-43). Bracia i siostry, łaska Boża jest ofiarowana 
wszystkim, a wielu, którzy na tej ziemi są ostatnimi, będą pierwszymi w niebie (por. Mk 
10, 31).  Jednak uważajcie. Nie warto kombinować: ciągle odkładać poważny rachunek 
swego życia, korzystając z cierpliwości Pana. On jest cierpliwy, oczekuje nas, jest zawsze 
gotów obdarzyć nas łaską. - Potrafimy oszukiwać ludzi, ale nie Boga, On zna nasze serce 
lepiej niż my sami. Wykorzystujmy chwilę obecną! To jest chrześcijańskie rozumienie 
wykorzystania z dnia. Nie cieszyć się życiem w ulotnej chwili, nie, tak to rozumie świat. 
Ale zrozumieć teraźniejszość, by powiedzieć „nie” złemu a „tak” Bogu; [w Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia, 08 grudnia 2020. 

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 

Św. Stanisława Biskupa na Woli;                               
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Kancelaria Parafialna  czynna: poniedziałek - piątek                    

godz. 9:00 - 10:00; 16:00 - 17:30 ; tel. 22 632 38 00                                 
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• Sługa Boży Kard. Stefan 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 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. [12 XII 1999];    Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                                      
I – Lectio - Czytaj z wiarą   i uważnie święte teksty Ewangelii, jak gdyby dyktował                     

je dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst.   
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 … Może ci w tym pomóc 
modlitwa psalmu: Wielbi dusza moja Pana  i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy 
moim  IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia 
Ducha … Powtarzaj w różnych porach dnia Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim  
[z: J.Twardowski, W świetle Ewangelii i Ks. M. Pohl, Oremus].   KALENDARIUM  –                                   
14. XII. – pn. – Święty Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła – ur. się w 1542 r. w Fontiveros 

(Hiszpania). Gdy miał 2 i pół roku został sierotą i  oddano go do przytułku. Potem pracował                                    
w różnych zawodach, wreszcie jako pielęgniarz. Mając 21 lat, wstąpił do karmelitów. W dniu swojej 

Mszy prymicyjnej spotkał św. Teresę z Avila, zaprzyjaźnieni wytężali wszystkie siły dla reformy obu 
rodzin karmelitańskich. … 28 XI 1568 r. złożyli ślub zachowania pierwotnej reguły. Aresztowany                           
w Avila 3 XII 1577 r. siłą zabrany do Toledo - skazany na głód i częstą chłostę. 15 VIII 1578 roku 
udało mu się uciec z zakonnego więzienia. Otworzył nowy dom reformy, w Baeza, gdzie pozostał jako 
przełożony do 1582 r. Zezwolił na to papież Grzegorz XIII specjalnym breve z 22 lipca 1580 r. 
Najbardziej sławny stał się Jan od Krzyża dzięki swoim pismom. Zm.14 grudnia 1591 roku                                                 
w wieku zaledwie 49 lat.  
17. XII. – czw. – Wsp. św. Łazarza – Łazarz był bratem Marii i Marty. Mieszkali w Betanii. Chrystus 
darzył ich swoją przyjaźnią i bywał w ich domu. Kiedy Łazarz zmarł i został pochowany, Jezus 
przybył do Betanii i wskrzesił go. Według starej tradycji wschodniej Łazarz po Zesłaniu Ducha 
Świętego udał się na Cypr i był tam biskupem.                                                                
18. XII. – pt. – Wsp. Auksencjusza – pochodził z Mopsuestii, był na dworze cesarza Licyniusza 
dowódcą jego przybocznej straży. W czasie prześladowań za cesarza Dioklecjana, Auksencjusz 
zrezygnował ze służby, nie ujawniając, że jest chrześcijaninem. Przetrwał i poświęcił się służbie 
Bożej. Ok. 359 został biskupem. Zm.  18 XII  360 r.                                                                            
19. XII. – sb. – Wsp. Św. Anatazego papieża – pochodził z Rzymu, był synem kapłana Maksymusa. 

Na stolicę Piotrową Anastazy został wybrany w 399 r. Szczególną troską otoczył Kościół 
afrykański. Nawoływał biskupów afrykańskich zebranych na synodzie w Kartaginie w 401 
r. do walki przeciwko donatyzmowi... Polecił czytać w liturgii Ewangelię w postawie stojącej                                          
z pochyloną głową. Zmarł 19 XII 401 r.  

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                  
.                   III Niedziela Adwentu    

  13 grudnia  2020r.                .        .                              

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. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania jest również zaproszona                       

do udziału w rekolekcjach. 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. Przypominamy, że jednorazowo może uczestniczyć 34 osoby. 

2. Dziś o 16.30 spotkanie członków Żywego Różańca, a o 17.15 nab. różańcowe w kościele 
3. Podzielmy się naszym darem serca, aby wesprzeć biedniejszych od siebie. 

Możemy to uczynić nie omijając kwestujących przed kościołem do puszki na cele Zespołu 
Caritas. W tym roku nie zbieraliśmy produktów żywnościowych ze względu na epidemię, 
ale możemy nasze wsparcie wyrazić poprzez złożenie swojej nawet najdrobniejszej ofiary. 
Za wszelkie wsparcie i złożone ofiary serdeczne „Bóg zapłać!”. 
4. Przy wyjściu z kościoła można jeszcze zaopatrzyć się w poświęcony opłatek na stół wigilijny. 
Zachęcamy serdecznie do zakupu naszych świec parafialnych i ozdób bożonarodzeniowych które są 
pod chórem. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na tzw. Fundusz liturgiczny z którego 
zakupujemy ornaty, kapy, komże i inne rzeczy które przyczyniają się do upiększenia liturgii w naszym 
Kościele.  
5. W czasie trwania rekolekcji, od poniedziałku do środy włącznie, kancelaria parafialna będzie 
czynna tylko w godzinach popołudniowych od 16.00 do 17.30. 
6. W sobotę, 19 grudnia, kapłani pragną udać się z posługą sakramentalną z okazji Świąt do tych 
chorych, do których nie chodzą co miesiąc, a którzy sobie tego życzą. Odwiedziny rozpoczną się od 
g. 9.00. Zgłoszenia chorych przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii tylko do środy włącznie. 
7. W związku z zapytaniami Parafian informujemy, że tegoroczne wizyty duszpasterskie, zwane 
tradycyjnie „kolędą”, z powodów epidemicznych będą w zmienionej formie. Dotychczas to Wy, 

Kochani, zapraszaliście nas i gościliście  w  swoich domach. W tym odmiennym czasie, to my teraz 
pragniemy zapraszać Was do naszego parafialnego Wieczernika, którego sercem i centrum 
duchowego życia jest świątynia parafialna. Wpisuje się to wspaniale w hasło tegorocznego Roku 

duszpasterskiego: „Zjednoczeni na świętej Wieczerzy”.                                        

Chcemy organizować specjalne Msze św. w int. mieszkańców poszczególnych ulic, gdzie 
przynajmniej przedstawiciel rodziny, będzie mógł w niej uczestniczyć. Dla chętnych, którzy 
będą chcieli zaprosić kapłana do swego domu, będzie też taka możliwość, ale tylko                            
i wyłącznie w formie indywidualnego zaproszenia na dany dzień i godzinę                                              
z przestrzeganiem zasady: jedne odwiedziny w jednej rodzinie. Podczas takiej 
indywidualnej wizyty będzie też możliwość skorzystania, po uprzednim zgłoszeniu,                                         
z sakramentu pokuty i przyjęcia Kom. Św. Organizacja i zapisy ruszą po Nowym Roku. 
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].   
        


