
Uzupełnij:  1. Także celnicy  przychodzili, żeby przyjąć … 2. Kto ma żywność, 

niech się nią … 3. Wszyscy snuli … w sercach co do Jana, czy nie jest 
Mesjaszem 4. Ma On (Jezus) … w ręku dla oczyszczenia swego omłotu 5. Jan 
wiele też innych … dawał ludowi i głosił dobrą nowinę 6. Celnicy również pytali 
go: … co mamy czynić?    7. Nad nikim się nie … i nikogo nie uciskajcie                        

8. Posłany przed Jezusem, aby przygotować Mu drogę - Jan ... 9. Jan mówił o Jezusie,                 
że nie jest Mu  godzien rozwiązać … u sandałów. 10.  Jan przemówił do wszystkich:                     
Ja was chrzczę wodą; lecz idzie … ode mnie 11.  Kto ma dwie … niech [jedną] da temu, 
który nie ma  12. My też jesteśmy powołani, aby … dobrą nowinę. 

* Mówią, że uszy                

i policzki są najbardziej  

przyzwoitymi częściami 

ciała, bo czerwienią się 

ze wstydu, kiedy zrobimy 

coś złego…Policzki są 

bardzo potrzebne. Gdyby 

ich nie było, nie byłoby 

uśmiechów.                  

Koń uśmiecha się wtedy , 

kiedy rży. Pies uśmiecha 

się ogonem. Wół, kiedy 

jest w dobrym humorze, 

ustawia się bokiem i to uznaje się za jego uśmiech. Człowiek po to, by się uśmiechnąć, 

musi mieć policzek. Uśmiech jest zawsze do ludzi. … W uśmiechu jest coś dziecięcego, 

… jest czułość, tkliwość, serdeczność, rzewność, uczuciowość… Pokochajmy uśmiech, 

wdzięk serca. Uśmiechnijmy się … i kiedy ciemno, coraz droże  i niebo z komarami – 

uśmiechu Baranku Boży –zmiłuj się nad nami. [x. Jan Twardowski]                    

„Jeśli na świecie jest radość jaka, to posiadają ją ludzie czystego serca”. Dlatego 

spowiadamy się przed Bożym Narodzeniem, by z czystym sercem powitać Dzieciątko 

Boże… [Tomasz  a’ Kempis   w: St. Klimaszewski MIC, Bóg i wiara w przykładach …, s.127]                  

Bóg przerasta nasze rozumowanie.  Mesjasz przyszedł niepodobny do tego, na którego 

czekano ... mówił o królestwie niewidzialnym, opierającym się na miłości i dobroci, a nie 

na przemocy, wojsku, policji. Jezus przyszedł na świat, aby mówić ludziom tylko o Bogu                  

i o tym, by zaufać Bogu całkowicie ... żeby na takiego Mesjasza czekać... trzeba oderwać 

się od tego co zewnętrzne i powierzchowne... - Św. Jan Chrzciciel zapowiada sakrament 

chrztu świętego. – Ludzie nieraz gorszą się, kiedy dziecko w czasie chrztu krzyczy                          

w niebogłosy. – Może to święty niepokój, przeczucie tego, czym jest odpowiedzialność 

ochrzczonych... Być ochrzczonym to być tym, przez którego Pan Jezus chce przyjść na 

świat. [x.Jan T.].  MOJE POSTANOWIENIE:                  

Pomodlę się o wierność Bożym przykazaniom i dobrą spowiedź i o to, aby nie stwarzać 

żadnych powodów do gniewu, a tylko do radości ... 
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Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.  

   Łk 3,10 – 18                          

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im 
odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma 
żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, 
i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie 
nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co 
mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie 
uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał                
z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on 
Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie 
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka                         
u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło 
w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy 
spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił 
dobrą nowinę.                                             

Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby spełnić wolę Ojca. Wola Ojca była Jego 
pokarmem i tej woli był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Chrystus przez 
ofiarowanie ciała swego, uświęcił nas raz na zawsze, pojednał z Bogiem raz na zawsze. 
Usprawiedliwieni krwią Jezusa, mamy pokój z Bogiem raz na zawsze. [Marek Ristau]. 

 Ojciec Franciszek: Żyjmy jak Maryja ze wzrokiem zwróconym ku Bogu i bliźniemu 

Pamiętajmy, że ta doskonałość Maryi, "pełna łaski", zostaje ogłoszona przez anioła w 
murach Jej domu: nie na głównym placu Nazaretu, lecz w ukryciu, w największej 
pokorze. W tym małym domku w Nazarecie biło największe serce, jakie kiedykolwiek 
posiadała jakakolwiek istota stworzona. Drodzy bracia i siostry, to jest dla nas niezwykła 
wiadomość! Mówi nam bowiem, że Pan, aby czynić cuda, nie potrzebuje wielkich środków 
ani naszych niezwykłych zdolności, lecz naszej pokory, naszej otwartości na Niego i na 
innych. Poprzez to zwiastowanie w ubogich murach małego domu Bóg zmienił historię. 
Również dzisiaj chce z nami czynić wielkie rzeczy w naszym codziennym życiu, to znaczy 
w rodzinie, w pracy, w naszych środowiskach dnia powszedniego. Łaska Boża lubi działać 
tam bardziej, niż w wielkich wydarzeniach dziejów.   [Źródło: z Katechezy, 08.12.2021”].       
                                                                                               

Św. Jan Paweł II  - "Wychodzi nam naprzeciw Jan Chrzciciel, głos wołającego na 

pustyni.     To on wprowadzi nas na drogę, którą musimy przemierzyć, jeśli nasze 
oczy mają „ujrzeć zbawienie Boże"... (22 XII 2004 — Audiencja generalna) … 
Człowiekowi, który dąży do komunii z Bogiem, Adwent, a przede wszystkim Boże 
Narodzenie, przypominają, że to Bóg postanowił wyjść nam naprzeciw. Stając się 
dzieckiem, Jezus przyjął naszą naturę                i ustanowił na zawsze przymierze z całą 
ludzkością…Przyszedł w Betlejem, aby pozostać z nami, na zawsze…- [17 XII 03 - 
Audiencja gen.].                              
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Bł. Stefan Kardynał Wyszyński  – Stawać się jako dziecię, to brać z dziecięctwa to,                  

co przystoi wiekowi dojrzałemu: niepamięć zniewag, brak pożądań godności, miłość 
wspólnoty towarzyskiej, równowagę przyrodzoną, prostotę i szczerość wobec Boga                      
i ludzi. [z: Kromka Chleba s.93].     .     

  Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                            
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                       
dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj 
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" Udały się Janowi adwentowe rekolekcje. Ludzie 

słuchali uważnie. Nauka Chrzciciela docierała do ich serc i umysłów… Jan przekonał 
słuchaczy nie tylko o potrzebie opuszczenia drogi nieprawości, ale i o konieczności 
wejścia na drogę pełnienia woli Bożej, na drogę czynu. Każdy kaznodzieja mógłby mu 
pozazdrościć takiego sukcesu. - Co mamy czynić? — oto adwentowe pytanie. Trzeba 

abym też postawił je  w swoim sumieniu …— Udzielenie na nie odpowiedzi, a następnie 
podjęcie czynu decyduje o nadziei, z jaką możemy spojrzeć w przyszłość. - … Adwent                      
to czas głębokiej refleksji nad skutecznością słowa i wagą czynu. Bóg wzywa do 
twórczego milczenia, w którym można usłyszeć Jego odpowiedź na pytanie: Co mamy 
czynić? A z chwilą gdy ta odpowiedź dotrze do nas, należy uczynić wszystko, by wcielić ją 
w życie. Tajemnica Bożego Narodzenia to tajemnica wcielenia Słowa Bożego. „A Słowo 
stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” /J 1, 14/. Nasze słowo tylko o tyle przedstawia 
wartość, o ile zamienia się w czyn. … Jest rzeczą znamienną, że Jan zajmował się etyką 
zawodową. Przybywali do niego z konkretnym pytaniem: co mamy czynić — 
przedstawiciele administracji, żołnierze, wychowawcy, a nawet sam Herod. Odpowiadał 
jasno, wzywał do szacunku wobec Bożego prawa, do uczciwości i odpowiedzialności. 
Wiedział, że prawdziwa reforma, którą miał  w wymiarze religijnym kontynuować Chrystus, 
musi być oparta na fundamencie dobrze ustawionej etyki zawodowej. To ona decyduje                       
o sukcesach w życiu społecznym i gospodarczym. Podejście Jana Chrzciciela nic nie 
straciło ze swej aktualności.                                                                              
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu                           
o przeżyciach,   rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:                       
Oto Bóg jest moim zbawieniem (Ps: Iz 12)                                                  
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia 
Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Wznoś okrzyki  i wołaj    
z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie, Święty Izraela (Ps: Iz 12) 

[wg ks. E. Staniek http://www.katolik.pl                               
 KALENDARIUM:                                                                                                                 
13 XII – pn. -  Wsp. św. Łucji, dziewicy i męczennicy - najstarszy żywot św. Łucji 

pochodzi z V wieku. Była przeznaczona dla pewnego młodzieńca ze szlachetnej rodziny. 
Kiedy udała się z pielgrzymką na grób św. Agaty do pobliskiej Katanii, aby uprosić zdrowie 
dla swojej matki, miała się jej ukazać sama św. Agata i przepowiedzieć śmierć 
męczeńską. Kiedy więc Łucja powróciła do Syrakuz, cofnęła wolę wyjścia za mąż i rozdała 
majętność ubogim; złożyła także ślub dozgonnej czystości. Wkrótce wybuchło 
prześladowanie chrześcijan, kandydat do jej ręki zadenuncjował ją jako chrześcijankę. 
Kiedy nawet tortury nie załamały bohaterskiej dziewicy, została ścięta mieczem.                                 
14 XII – wt. -  Wsp. św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła - (1542-1591)                 

W 25. roku życia otrzymał święcenia kapłańskie. W dniu swojej Mszy prymicyjnej spotkał 
św. Teresę z Avila, która podjęła się dzieła reformy żeńskiej gałęzi Karmelu. Te dwie 
bratnie dusze zrozumiały się i postanowiły wytężyć wszystkie siły dla reformy obu rodzin 
karmelitańskich Najbardziej sławny stał się Jan od Krzyża dzięki swoim pismom…  

                                         OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    
                        III Niedziela Adwentu - 12 Grudnia 2021r.                                   

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 zgodnie z najnowszymi obostrzeniami, jednorazowo może 
uczestniczyć we Mszy św. 100 osób. Do limitu nie wliczane są osoby zaszczepione. 

2. Dziś o 16.30 spotkanie członków Żywego Różańca, a o 17.15 nabożeństwo 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. 
Zespół Caritas może pomóc tylko tym, co uzbiera przed kościołem. Za wszelkie wsparcie                      
i złożone ofiary na rzecz potrzebujących, serdeczne „Bóg zapłać!”.                               
4. Przy wyjściu z kościoła można jeszcze zaopatrzyć się w poświęcony opłatek                          
i sianko na stół wigilijny. Zachęcamy serdecznie do zakupu naszych świec parafialnych                       

i kalendarzy, które są pod chórem. Polecamy w szczególności nasz parafialny kalendarz, 
w którym znajdziemy naniesione ważne wydarzenia z życia naszej wspólnoty.                          
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 tym tygodniu spotkania młodych w ramach KSM i młodzieży przed Bierzmowaniem 

nie będzie. W ramach spotkań formacyjnych młodzi zaproszeni są do udziału w ogólnych 
parafialnych Rekolekcjach Adwentowych podczas Mszy św. o g. 18.00, szczególnie                        
do skorzystania z Sakr. Pokuty i Pojednania.                                
7. W sobotę, 18 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.                                      
8. W związku z zapytaniami Parafian informujemy, że tegoroczne wizyty duszpasterskie, 

zwane tradycyjnie „kolędą”, z powodów epidemicznych będą w zmienionej formie. 
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,                                     
na indywidualne zaproszenia.  Organizacja i zapisy ruszą po Nowym Roku. 
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