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 LITURGIA SŁOWA  
 

Ba 5,1-9; Ps 126; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6 
 

Ref. psalmu: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas 
 

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 kapła-

nów Annasza i Kajfasza skiero-
wane zostało słowo Boże do 
Jana, syna Zachariasza, na pu-
styni. Obchodził więc całą oko-
licę nad Jordanem i głosił 
chrzest nawrócenia na odpusz-
czenie grzechów, jak jest napi-
sane 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 wy-
boiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. 

– Oto słowo Pańskie. 

 

   KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego  
czytania  
Dzisiejszy fragment inauguruje 

motyw kluczowego przesilenia  
w dziejach narodu wybranego, o 
którym traktować będą również 
pierwsze czytania w dni powsze-
dnie. Tym przesileniem jest powrót 
z wygnania babilońskiego w VI 
wieku przed Chr. – powrót, na ra-
zie, zapowiadany. Asystent proroka 
Jeremiasza, Baruch, podobnie do 

wielu przed nim i po nim, personi-
fikuje Jerozolimę: w jego oczach 
jest matką usychającą z tęsknoty za 
swymi przegnanymi dziećmi. Ina-
czej niż, na przykład, w Lamenta-
cjach, dzisiejsza Jerozolima prze-
staje być jednak synonimem rozpa-
czy i smutku: Odłóż szatę smutku  
i utrapienia swego, a przywdziej 
wspaniałe szaty chwały, dane ci na 
zawsze przez Pana! (…) Zobacz 
twe dzieci, zgromadzone na słowo 

Świętego od wschodu słońca aż do 
zachodu, rozradowane, że Bóg  
o nich pamiętał! To jerozolimskie 

ZAPRASZAMY 
NA FILM 

 
 

Dzisiaj o godz. 15:30  
w naszym kościele odbę-
dzie się pokaz filmu pt.: 
„Wyszyński – zemsta czy 

przebaczenie”. 
W pokazie weźmie udział 
reżyser Tadeusz Syka oraz 
wykonawca głównej roli 

Ksawery Szlenkier. 
Będzie też możliwość 

wsparcia fundacji  
„Tylko Orły”. 

Serdecznie wszystkich  
zapraszamy! 



 

napięcie między „już” i „jeszcze” 
wprowadza nas głębiej w dynamikę 
pierwszego okresu Adwentu: jego 
celem jest wzbudzić w nas pragnie-
nie powtórnego przyjścia Pana i po-
łączenia się z Nim już na zawsze w 
powszechnym zmartwychwstaniu 
umarłych. Możemy być pewni 
tego, że Jezus nas „wygląda” w nie-
bie jeszcze usilniej od matczynej 
Jerozolimy. A w jakich „szatach” ja 
Go oczekuję? 

 
Komentarz do psalmu 
Utwór pomaga nam zanurzyć się 

w przeżyciach Żydów deportowa-
nych do Babilonii. Z całych sił sta-
rają się nie ulec rozpaczy, lecz krze-
sać nadzieję: wracając pamięcią do 
cudownych interwencji Boga w prze-
szłości (Gdy Pan odmienił los Sy-
jonu…) i przekuwając smutek w 
akty ufności (Idą i płaczą niosąc 
ziarno na zasiew…). To także przy-
pomina naszą aktywność litur-
giczną (eucharystyczną): uobec-
niamy Paschę Chrystusa – wspomi-
namy ją – po to, by dojrzeć Go to-
warzyszącego nam na co dzień,  
a przez to dołączyć do Jego misji 
przekształcania świata. 

 
Komentarz do drugiego  
czytania 
Motyw pragnienia przeziera także 

spod pióra Apostoła Narodów. Sam 
Paweł czuje się jak „Jerozolima”, 

która zarówno tęskni za swymi 
dziećmi – „zrodzonymi w wierze” 
(por. 1 Kor 4, 15) – jak również 
stara się je usilnie przygotować na 
spotkanie z ich prawdziwym prze-
znaczeniem: Modlę się o to… aby-
ście byli czyści i bez zarzutu na 
dzień Chrystusa! Paweł życzy więc 
swoim ukochanym chrześcijanom  
z Filippi jak najrychlejszego ad-
wentu Pana (z łac. „przyjścia”). 
Pierwsze czytanie postawiło nam 
pytanie o osobiste pragnienie paru-
zji („dla siebie”). Drugie, tymcza-
sem, podpytuje nas o życzenie 
nieba dla innych; komu winienem 
taką modlitwę na wzór św. Pawła? 

 
Komentarz do Ewangelii 
Człowiekiem Bożych pragnień  

– by tak rzec: pragnień „wstawien-
niczych” – jest Jan Chrzciciel. Czę-
stokroć przedstawia się go jako su-
rowego nauczyciela Izraela, rygo-
rystycznego egzekutora Prawa  
i bezwzględnego stróża moralności 
publicznej. To wszystko, oczywi-
ście, prawda! Niemniej, bezkom-
promisowość kuzyna Jezusa Chry-
stusa zasilana jest sercem o goreją-
cym pragnieniu: gdy już ścieżki zo-
staną wyprostowane, wszyscy lu-
dzie ujrzą zbawienie Boga! Tam 
więc, gdzie postronni widzą u Jana 
cel – „prostowanie” życia w duchu 
praworządności – sam Jan widzi aż 
i tylko środek do celu, czyli „toro-

wanie” drogi zbawieniu. A ten cel 
jest wart „hardości” środków! Po-
myśl nad tym… 

ks. Błażej Węgrzyn 

 

8 grudnia – UROCZYSTOŚC NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 
Modlitwa zaczerpnięta z Nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, dzień 3. 

 

Maryjo Niepokalana, razem z Tobą uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą  
i dziękujemy, że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego i pełnią 
łaski. Prosimy Cię gorąco, przyjmij nasze błagania, wspieraj nas swą pomocą  
i otaczaj opieką. Amen. 

Maryjo Niepokalana, Ty byłaś otwarta na wolę Bożą i zawsze wierna w jej 
wypełnianiu. Za Twoim przykładem chcemy być posłuszni przykazaniom  
Bożym, prawu Ewangelii i zasadom naszego powołania. Amen. 

Antyfona: Cała piękna jesteś Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. 
Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś chlubą ludu naszego, Tyś 

ucieczką grzeszników, o Maryjo. 
Panno Najroztropniejsza, o Matko Najmiłosierniejsza, módl się za nami.  
I wstaw się u Twego Syna Jezusa Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była. 
Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła. 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 
1502 Człowiek Starego Testa-

mentu przeżywa chorobę w obli-

czu Boga. Wobec Boga wypo-

wiada on swoją skargę na cho-

robę i błaga Pana życia i śmierci 

o uzdrowienie. Choroba staje 

się drogą nawrócenia, a Boże 

przebaczenie zapoczątkowuje 

powrót do zdrowia. Izrael doś-

wiadcza tego, że choroba w taje-

mniczy sposób wiąże się z grze-

chem i złem, natomiast wier-

ność Bogu, według Prawa, przy-

wraca życie, "bo Ja, Pan, chcę 

być twym lekarzem" (Wj 15, 26). 

Prorok przewiduje, że cierpie-

nie może także mieć wartość 

odkupieńczą w stosunku do 

grzechów innych ludzi. W końcu 

Izajasz zapowiada, że nadejdzie 

dla Syjonu czas, gdy Bóg prze-

baczy mu wszelki grzech i ule-

czy wszelką chorobę. 

 



  

Módlmy się.  

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne miesz-
kanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej 
przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy. Niech nam będzie zbawieniem i obroną. 

 

DRODZY PRZYJACIELE  
Nazywam się Piotr Ślązak. Od urodzenia cierpię na czterokończynowe porażenie mózgowe. Mam porażone 

wszystkie kończyny i zaburzoną mowę. Silna spastyczność oraz mocno zaburzone funkcje lokomotoryczne to 

trudności, z którymi mierzę się na co dzień. Nie chodzę, ale jeżdzę wózkiem elektrycznym sterowanym stopą. 

Nauczyłem się pisać na komputerze, który obsługuję stopą i za pomocą którego komunikuję się z wolonatriu-

szami. Nie poddaję się, a wręcz przeciwnie, codziennie udowadniam sobie i innym, że niemożliwe nie istnieje.  

Ukończyłem Informatykę na UW oraz staż w publicznej instytucji w Departamencie Komunikacji.  

Potrzebuję pomocy przy codziennych czynnościach, podaniu mi posiłku, przebraniu, pomocy w dojezdźie na 

rehabilitację i basen. Mieszkam tuż przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła z ul. Anielewicza. Jeśli dysponujecie wol-

nym czasem i chcielibyście mi pomóc – zapraszam do kontaktu. Odpiszę Wam kiedy i jak możecie mi pomóc.  

Kontakt do mnie: e-mail - piter120@gmail.com; komórka 518 747 100 (tylko smsy)  
Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam.                                                                                  Piotr 

 

 
 

KAŻDY MA JAKĄŚ PUSTYNIĘ 
Czas Adwentu jest zaproszeniem 

do myślenia o powtórnym przyjściu 
Jezusa, a czytania mszalne są pełne 
otuchy. Każdy z nas ma jakąś pu-
stynię w sobie, w swoim życiu. 
Może pustynię niemocy, bezradno-
ści, bezsilności? Pustynię zmarno-
wanego i przegranego życia? Może 
pustynię samotności, cierpienia? 
Może wreszcie pustynię upadku 
i grzechu? Na pustyni nie pomogą 
pieniądze, godności, układy, wy-
kształcenie. 

Św. Jan ogłasza chrzest nawróce- 
nia dla odpuszczenia grzechów. 
Wzywa mnie do nawrócenia, do 
zmiany myślenia. Na pustyni je-

stem wezwany, bym poszedł do 
źródła – do źródła miłosierdzia, 
którym jest sakrament pokuty. 
Chcę się nawrócić, chcę przyjąć 
Boże przebaczenie, chcę się przyo-
dziać w sprawiedliwość pocho-
dzącą od Boga. Chcę prostować 
ścieżki mojego życia, ponieważ są 

one często pokręcone, ponieważ 
często osądzam, oskarżam i jestem 
egoistą. 

Panie, zadziałaj mocą Twego Du- 
cha, ponieważ we mnie jest pełno 
dolin, rozpadlin, wiele tego wszyst-
kiego, co mnie dołuje, niszczy i po-
grąża. Niech te doły zostaną wypeł-

Z DZIENNICZKA ŚWIĘTEJ FAUSTYNY 
 

 

   Staraj się o to, ażeby ktokolwiek się zetknie z tobą, od-
chodził uszczęśliwiony. Rozsiewaj w koło siebie woń 
szczęścia, boś od Boga wzięła wiele, a więc i dawaj in-
nym wiele. Niech odchodzą wszyscy szczęśliwi od ciebie,  
chociażby się tylko dotknęli skraju szaty twojej (Dz 55). 



 

nione odwagą, wiarą, miłością, 
przez modlitwę i życie w stanie ła-
ski uświęcającej. To, co jest we 
mnie wyniosłe, to, co jest we mnie 
pogardą, złością i pychą, niech zo-
stanie zrównane. Daj mi, Panie 
Jezu, ducha pokory i uniżenia przed 
Tobą i przed ludźmi. Goniąc za 
szczęściem, jestem jak rozjeżdżona 
droga, pełna wybojów, którą trzeba 
połatać, naprawić, w której trzeba 
zasypać wyrwy. Wierzę, że Ty, 
Boże, możesz to uczynić. „Albo-
wiem postanowił Bóg zniżyć każdą 
górę wysoką, pagórki odwieczne, 
doły zasypać do zrównania z zie-
mią, aby bezpiecznie mógł kroczyć 
Izrael w chwale Pana”. 

Chcę przyjąć dobrą nowinę gło- 
szoną przez proroka Barucha, ponie-
waż wiem, że jestem wybrany przez 
Boga, że Bóg zawarł ze mną przy-
mierze w sakramencie chrztu św. – 
to ja jestem narodem wybranym, 
ja jestem Jerozolimą. Wszyscy bo-
wiem jesteśmy Jego miastem i Jego 
świątynią. To ja mam odłożyć szatę 
smutku i utrapienia i przywdziać 
szaty chwały dane od Pana. Chcę się 
przyoblec w płaszcz sprawiedliwo-
ści pochodzącej od Pana. W spra-
wiedliwość inną niż moja, bo w mo-
jej pełno jest pretensji, osądów 
i oskarżeń. Jego sprawiedliwość jest 
taka: niewinny bierze na siebie winy 
nas wszystkich. Na Jezusie grzech  

i jego skutki się zatrzymały. On  
nikogo nie oskarżył. On dla nas, bę-
dących jeszcze na pustyni życia, ma 
dobrą nowinę: Kocham Cię, grzesz-
niku, nawróć się, przyjmij przeba-
czenie grzechów za darmo. Wybierz 
Mnie i moje królestwo – niebo, 
wieczne szczęście za darmo, ze-
chciej zapragnąć, aby do celu szczę-
śliwej wieczności doszli inni. Do 
tego wzywa nas werset z alleluja: 
„Przygotujcie drogę Panu, prostuj-
cie ścieżki dla Niego; wszyscy lu-
dzie ujrzą zbawienie Boże”. Dzię-
kujmy Bogu, śpiewając: „Pan Bóg 
uczynił wielkie rzeczy dla nas”. 

 
 

 O G Ł O S Z E N I A 
 
1. Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za ofiary złożone na remont naszego kościoła.  
2. Dzisiaj w naszym kościele odbędzie się pokaz filmu pt.: „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie” – o godz. 
15:30. W pokazie weźmie udział reżyser Tadeusz Syka oraz wykonawca głównej roli Ksawery Szlenkier. 
Będzie też możliwość wsparcia fundacji „Tylko Orły”. Serdecznie wszystkich zapraszamy.  
3. Dziś – adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 18:00. 
4. Zapraszamy do adwentowego czuwania i modlitwy. Wspólne Laudesy (modlitwa Liturgią godzin) od 
poniedziałku do piątku o godz. 6:00. Roraty – od poniedziałku do soboty o godz. 6:50. Na Roraty zapraszamy 
z lampionami, w szczególności dzieci. 
5. Róże Różańcowe Rodziców mają spotkanie dziś po Mszy św. o godz. 11:30 w dolnym kościele. 
6. Spotkanie Żywego Różańca odbędzie się w drugą niedzielę grudnia, 12 grudnia, w dolnej plebanii po Mszy 
św. o godz. 8:30. 
7. Organizujemy zimowisko w drugim tygodniu ferii, od 6 do 12 lutego 2022 r. w Muszynie, drugi tydzień ferii 
zimowych. Koszt zimowiska 1400 zł. Zapisy u ks. Jana. 
8. Świece Caritas oraz opłatki są do nabycia w zakrystii. 
9. Zapraszamy do naszej Biblioteki Parafialnej. Biblioteka czynna jest w niedzielę od 11:00 do 13:00 oraz 
w czwartki od 17:00 do 19:00.  
10. Zapraszamy na nabożeństwa – w środę do MBNP, a w czwartek do św. Józefa o godz. 18:00. 
11. Rycerze Kolumba zapraszają na konferencję pt.: „Quo vadis współczesny Józefie?”. Konferencja 
odbędzie się w przyszłą niedzielę, 12 grudnia, o godz. 14:00 w Kaplicy MB. 
12. Wspomnienia liturgiczne: poniedziałek – wsp. św. Mikołaja, biskupa; wtorek – wsp. św. Ambrożego, 
biskupa i doktora Kościoła; środa – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP; Msze o godz. 7:00, 8:00, 9:00, 
12:00 i 18:30. Zapraszamy na dodatkową Mszę św. w Godzinę Łaski, czyli o godz. 12:00. W sposób szczególny 
zapraszamy rodziny oczekujące potomstwa oraz modlące się o potomstwo. Pozostałe Msze św. jak w tygodniu. 
Na Mszy św. o godz. 18:30 będzie możliwość podjęcia się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego; piątek  
– wsp. Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej. W tym dniu przypada 125. rocznica pierwszej Mszy św. 
odprawionej w naszym kościele. Dziękujmy Panu Bogu za całą naszą parafię, za świątynię oraz kapłanów posłu-
gujących naszej wspólnocie Kościoła.  
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