
 Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości (Ps 126)                     

Uzupełnij:  1. … ścieżki dla Pana 2. Tak jest napisane 
w księdze mów proroka … 3. skierowane zostało 
słowo Boże do Jana, syna … 4. Jan głosił … 

nawrócenia dla odpuszczenia grzechów 5. Przygotujcie … 
Panu 6. … ludzie ujrzą zbawienie Boże. 7. Niech drogi … 
drogami gładkimi 8. Jan obchodził całą okolicę nad …           
9. każda góra i pagórek będą … 10.  Było to w piętnastym 
roku rządów … Cezara 11.  W tym czasie Herod był 
tetrarchą … 12. Jan to „Głos wołającego na … ”                   
13. Poncjusz Piłat był w tym czasie namiestnikiem …           
14.  Każda dolina niech będzie …  

 
Papież Franciszek – „Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź". 

Powtarzajmy tę modlitwę przez cały dzień, a nasze dusze 
będą stale czujne!... 
Wspaniale, gdy słyszymy to słowo otuchy: trzeba 
powstać i podnieść głowę, ponieważ właśnie wtedy, 
gdy wszystko zdaje się kończyć, Pan przychodzi, aby 

nas zbawić. Trzeba Go oczekiwać z radością nawet 
pośród utrapień, w kryzysach życia i w dramatach 
dziejowych. Trzeba oczekiwać Pana. Ale jak podnieść 
głowę, jak nie dać się pochłonąć trudnościom, cierpieniom 
i porażkom? Jezus wskazuje nam drogę używając 
stanowczego apelu: „Uważajcie na siebie, aby wasze 
serca nie były ociężałe [...]. Czuwajcie i módlcie się w 
każdym czasie”... (Anioł Pański  28.11.2021). Pierwszą 
rzeczą, którą należy zrobić, jest pójście do Jezusa, jak 
On sam o to prosi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 

utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). 
Któż z nas nie jest w jakiś sposób zmęczony i obciążony? 
Wszyscy. Jednakże stawiamy opór przed pójściem do Jezusa. 

Często wolimy pozostać zamknięci w sobie, pozostać sami ze 
swoimi ciemnościami, trochę się nad sobą poużalać, przyjmując 
złe towarzystwo smutku. Lekarzem jest Jezus: tylko On, 
prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka (por. J 1, 

9), Drugim jest wspólne niesienie 
ran…Uzdrowienie przychodzi wówczas, gdy 

wspólnie niesiemy nasze rany, gdy razem 
stawiamy czoła naszym problemom, gdy 

słuchamy siebie nawzajem i rozmawiamy ze sobą. … 
Trzeci krok: to głosić Ewangelię z radością. [z homilii, 

03.12.2021]; 

.św. Jan Paweł II  "Przyszedłem  po to, aby mieli życie     

i mieli je w obfitości"  (J 10,10). … Taka jest ewangeliczna 
prawda o darze z siebie, bez którego człowiek nie może 
"urzeczywistnić" siebie samego. Widać zarazem, jak 
głęboko ten "bezinteresowny dar" jest osadzony w Darze 
Boga-Stwórcy i Boga-Odkupiciela. Jak głęboko jest on 
osadzony w Duchu Świętym, którego Kościół                        
w Sakramencie Małżeństwa zaprasza do "nawiedzenia 
serc". [LIST DO RODZIN (GRATISSIMAM SANE) Z OKAZJI 
ROKU RODZINY 1994 ]. 

bł. Stefan Wyszyński – Człowiek dopiero wtedy 

jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie 
wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę 

wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.             
[z: Kromka Chleba s.90].    
Zapraszamy na Roraty                                                           
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 drożej i niebo z komarami – uśmiechu 
Baranku Boży –zmiłuj się nad nami. [x. Jan Twardowski]  
                      

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o wierność 

Bożym przykazaniom  i o dobrą spowiedź - oraz aby nie 
stwarzać żadnych powodów do gniewu, a tylko do radości   
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

1  P   O    U   C   E  x  x  

2  x  x  I    J   S   A  x  x  

3  Z    H   R   I     A  
4  x  x  C    Z    T  x  x  x  

5  x  D   O   Ę  x  x  x  x  x  x  

6  x  x  x  W   Z   S   Y  x  x  

7  x  x  x  W   B    S   E  x  

8  x  J   R   A    M  x  x  x  

9  x  x  Z    W   A   E  x  x  

1 0  T   B    I   S   A    
1 1  G   L    E  I  x  x  x  x  x  

1 2  P   S    N  I  x  x  x  x  x  

1 3  x  J   D   I  x  x  x  x  x  x  

1 4  x  x  W    E  Ł   I    A  
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Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. (Łk 

3,4.6)            Łk 3,1-6  
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza 
Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem 
Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip 
tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą 
Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza                              
i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, 
syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą 
okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na 
odpuszczenie grzechów, jak jest napisane                            
w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego 
na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie 
wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi 
kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami 
gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. 
W codziennym życiu zdarza się nam spotykać ludzi 
bardzo krytycznych i wymagających, którzy łatwo 
dostrzegają nasze wady i błędy, obnażając je ciętym 
językiem. Zazwyczaj nie darzymy ich sympatią, często 
wręcz ich ignorujemy. A przecież mają oni w sobie coś                         
z Jana Chrzciciela, surowego proroka wzywającego do 
nawrócenia. Surowość, z jaką drugi człowiek widzi nasze 
wady i błędy, nie zawsze jest wynikiem jego stronniczości. 
Często może być reakcją na naszą zatwardziałość serca                      
i wezwaniem do przemiany życia. 
[Ks. Jan Konarski, "Oremus" grudzień 2006, s. 34]; 

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. J. Twardowski, W świetle Ewangelii].  

MODLITWA  WIERNYCH -  Módlmy się:                       
1. o łaskę dla Kościoła katolickiego na Wschodzie, aby      

po latach prześladowań mógł się swobodnie rozwijać –                   
2. za Papieża Franciszka i wszystkich powołanych                           

do kapłaństwa, aby z ufnością wypełniali zadanie                       
powierzone im przez Pana– CIEBIE...                          
3. o pokój na granicy na wschodzie i dla narodów, które 

go nie mają  i o sprawiedliwość  dla tych, którzy jej łakną                   
i pragną. –       CIEBIE …                                                        
4. za tych, którzy swoimi nałogami znieważają godność, 

aby nadeszła dla nich godzina nawrócenia – CIEBIE …   
5. za wszystkie dzieci z IMiDz, ich rodziców i lekarzy,                         

aby zawsze otoczeni byli Twoją Miłością  - CIEBIE ...                    
6. za nas, abyśmy, przez udział w Eucharystii, mądrze  

umieli oceniać dobra doczesne i miłowali wieczne.                        
-  CIEBIE PROSIMY – Wysłuchaj nas Panie.   
Kontempluj 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. - św. Łukasz wyczuł niebezpieczeństwo 

zaliczania chrześcijaństwa do mitu lub filozofii  i w swych 
Pismach natchnionych zatroszczył się o to, by podać 
historyczne wymiary dzieła Jezusa. Zaznacza, że „Wyszło 
rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis 
ludności w całym państwie” /Łk 2, 1/, i dlatego św. Józef ze 
swoją żoną musiał udać się do Betlejem. Podaje 
dokładnie, kiedy rozpoczął swą publiczną działalność Jan 
Chrzciciel: „Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza 
Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, 
Herod tetrarchą Galilei … Spotkanie Boga z człowiekiem 
zostaje przez niego wpisane w dzieje Cesarstwa 
Rzymskiego oraz w dzieje narodu izraelskiego, a przez to 
w dzieje świata. – Czy ja taż łączę czytanie tekstów 
Pisma Świętego z uzupełnianiem wiadomości                         
na temat świata, w którym wydarzenia opisane  w Biblii 

miały miejsce?.. – Czy zdaję sobie sprawę, że dopiero 
takie odczytanie gwarantuje właściwe poznanie zamysłu 
Boga wobec nas?  - I dziś Ewangelia realizuje się                            
w naszej rzeczywistości. Można bardzo dokładnie podać 
zarówno czas, jak i miejsce jej wcielania w życie. 
Wydarzenia zbawcze dokonują się w grudniu bieżącego 
roku wszędzie ... Bóg współpracuje z ludźmi, mieszka                         
w wielu świątyniach, wędruje ulicami miast i wiejskimi 
drogami. Słowo Boże jest kierowane do konkretnych ludzi: 
do Ciebie … To nie mit, to nie filozofia,  to konkretne 
wezwanie Boga do realizacji życia w ścisłej współpracy                     
z Nim. … Wydarzenie trwa. … Chrystus jako światłość 
świata zabłysnął dwa tysiące lat temu i stopniowo dociera 

do wszystkich zakątków ziemi. …Gdyby Go 
zabrakło, zrozumielibyśmy jak trudno bez Niego 
żyć… Na szczęście nie zabraknie. On nas 
zapewnił: „Oto Ja jestem  z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata” /Mt 28, 20/.                       
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:                                       
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas    (Ps 126)                           
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia:                         
Daj Gdy Pan  odmienił los Syjonu, wydawało się 
nam,  że śnimy. (z Ps 126) [wg ks. E. Staniek 

http://www.katolik.pl                KALENDARIUM:                                                                
06 XII – pn. -  Wsp. św. Mikołaja, biskupa - (ur. ok.270-
zm.345vel 352) Ur. się w Patras w Grecji. Od młodości wyróżniał 
się pobożnością i wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci 
rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się                                
z potrzebującymi. Ułatwił zamążpójście trzem córkom 
zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. 
Podanie głosi, że wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości 
przez hotelarza za to, że nie mogli mu zapłacić należności. Św. 
Grzegorz I Wielki w żywocie Mikołaja podaje, że w czasie 
prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy Dioklecjana                                 
i Maksymiana (pocz. wieku IV), Święty został uwięziony. Uwolnił 
go dopiero edykt mediolański w roku 313.                                                
07 XII – wt. -  Wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora 

Kościoła - (340-397) Został „przymuszony” do święceń 
kapłańskich przez mieszkańców Mediolanu, którzy chcieli, aby 
został ich biskupem. Bywa, że Bóg posługuje się presją ze strony 
ludzi, aby nam wskazać właściwą drogę. Ambroży swoim 
nauczaniem przyg. wierzących na nadejście dnia, w którym nikt 
już nie będzie czynił zła, bo Bóg – ukrzyżowany z powodu swej 
miłości do ludzi – będzie jedyną radością wszystkich. W tym dniu 
otworzą się nasze oczy i zobaczymy Go takim, jaki jest, sami 
stając się do Niego podobni [P. Bieliński, „Oremus” ];                           
08 XII – śr. -  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny - Najświętsza Maryja Panna – 
niepokalanie poczęta – cała skierowana ku Bogu i Jemu 
oddana, dobrowolnie i z wiarą przyjęła Boże Słowo.                         
10 XII – pt. – Wsp. św. Grzegorza Wielkiego III, papieża – 

(690 -741) - kontynuował działalność swego poprzednika. Nie 
dopuścił do niszczenia obrazów w Italii. Imponował wszystkim 
wymową, władał biegle greką, łaciną i syryjskim. Popierał życie 
monastyczne, otwierał nowe klasztory. Zreorganizował 
nabożeństwa, wystawił kilka nowych kościołów w Rzymie, a wiele 
z nich odnowił. Zmarł w Rzymie w jedenastym roku pontyfikatu   

12 XII – sb. – Wsp. Najświętszej Maryi Panny  z Guadalupe 
–  w 1531 r Matka Boża ukazała się Indianinowi św. Juanowi 
Diego. Jest to najstarsze objawienie maryjne; …                           
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