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 LITURGIA SŁOWA  
 

So 3,14-18a; Iz 12,2-3,4bcd,5-6; Flp 4,4-7; Łk 3,10–18 
 

Ref. psalmu: Głośmy z weselem, Bóg jest między nami 
 

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 prze-
mówił 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. – Oto słowo Pańskie.  

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE  
W NASZEJ PARAFII 

Zapraszamy na Rekolekcje od 16 do 18 grudnia.  
Nauka rekolekcyjna będzie każdego dnia na Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00.  
W sobotę, 18 grudnia – możliwość skorzystania  
z Sakramentu Pokuty: w godz. 9.00 do 12.00 i 16.00 do 19.00.  
Rekolekcje głosi ks. Marcos Nascimento Silva, Rektor Seminarium „Redemptoris Mater”  

w Rio de Janejro w Brazylii. Wszystkich serdecznie zapraszamy!  

 

Przez wszystkie trzy czytania 

przewija się jeden wątek teolo-

giczny: dynamiczna, przecho-

dząca górą ponad niewiernością 

ludzką, inicjatywa zbawcza 

Boga, zapowiedziana w Starym 

Testamencie, ma być ciągle rea-

lizowana w Nowym po to, by w 

nim przybrać wreszcie swój 

kształt ostateczny. Dominantą 

tych tekstów, jakby pierwszym 

wysnutym z nich wnioskiem, 

jest mesjańska radość, która się 

potęguje z postępem dziejów 

zbawienia. Ta radość – obok 

mesjańskiego dobra, jakim jest 

pokój – jest dana i zarazem za-

dana uczniom Chrystusa jako 

cenny środek ich działania apo-

stolskiego na otoczenie. Druga 

zaś typowa dla adwentu myśl 

o dwóch przyjściach Chrystusa 

obleka w tym urywku ewangelij-

nym szczególny kształt Jano-

wego nawoływania do nawróce-

nia, które wyda w wyniku godne 

owoce pokuty – rzeczywistą po-

prawę życia. Motywacją tej od-

miany winien być nieuchronny 

sąd ostateczny sprawowany 

właśnie przez Chrystusa. 

 



 

ZAPRASZAMY  
NA REKOLEKCJE ADWENTOWE 

 
Rekolekcje to czas łaski. Wyra-

stają i z praktyki słuchania ducho-
wego i z ćwiczeń duchownych, za-
kładają nie tylko wysłuchanie nauk, 
ale własną aktywność, ćwiczenie 
się w życiu chrześcijańskim, prak-
tykę tego, co w teorii usłyszymy.  

Rekolekcje w naszym życiu będą 
owocne, jeśli sami się w ich przeży-
cie zaangażujemy, będziemy skłon-
ni na nowo przemyśleć swoje życie, 
wiarę, i zgodnie z zachętą św. Jana 
„pierwsze czyny podjąć” (por. Ap 
2, 5). Rekolekcje więc – to osobista  
refleksja, poświęcenie czasu na mo-
dlitwę – zarówno indywidualną, jak 
i wspólną, też w rodzinie. 

Rekolekcje to ćwiczenia nieroze-
rwalnie związane z czynem. Znów 
sięgnijmy do św. Jana Apostoła, 
który mówi: „Jeśliby ktoś mówił: 
Miłuję Boga, a brata swego niena-
widził, jest kłamcą, albowiem kto 
nie miłuje brata swego, którego wi-
dzi, nie może miłować Boga, któ 
rego nie widzi” (1 J 4, 20).  

Rekolekcje to także czas prakty-
kowania miłości bliźniego. Wejście 
w siebie musi łączyć się z prze-
mianą wewnętrzną. Realizacją ide-
ałów np. poprzez pojednanie w ro-
dzinie, małżeństwie, z sąsiadami, 
kolegami w pracy. Czynem reko-
lekcyjnym może być także wspólna 
kolacja przy świecach (nie przy te-

lewizorze), kiedy członkowie ro-
dziny wreszcie ze sobą porozma-
wiają, popatrzą sobie w oczy, na co 
tak często nie mają czasu w co-
dziennym zabieganiu. Trzeba wy-
gospodarować czas, aby ponownie 
zająć się (re-colo!) swoją rodziną, 
podarować sobie czas, dać energię 
w miłość.  

Rzecz bardzo ważna: rekolekcje 
to czas, by odzyskać (re-colligo) 
czystość duszy w sakramencie po-
jednania. Dobrze wiedzą o tym pro-
boszczowie, skoro na ten okres za-
praszają dodatkowych spowiedni-
ków. Warto się do rekolekcyjnej 
spowiedzi przygotować przez 
szczegółowy rachunek sumienia, 
akty zadośćuczynienia i pojednania 
się z tymi, których przez moje grze-
chy skrzywdziliśmy oraz postano-
wić mocno poprawę. Muszę pamię-
tać, że w sakramencie spowiedzi 
św. spotykam się z Bogiem i Jego 
łaską. Warto pomodlić się przed 
spowiedzią za księdza, który będzie 
mnie spowiadał, o potrzebne mu 
światło Ducha Świętego, żeby mógł 
mi dobrze pomóc, rozeznać, dora-
dzić.  

Obecnie przeżywamy w naszej 
parafii czas adwentowych rekolek-
cji. Wykorzystajmy go dobrze, aby  
z dystansu popatrzeć na codzien-
ność, ochłonąć, pozbierać się, i „od-

zyskać to, co w codziennym zabie-
ganiu gubimy.  

 

Serdecznie zapraszamy  
na Rekolekcje Adwentowe. 

 

   KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego  
czytania  
Trzecia niedziela Adwentu Gau-

dete niesie w sobie potencjał rado-
ści i zaprasza do odkrycia nowego 
entuzjazmu płynącego z przeświad-
czenia, że Bóg jest obecny w moim, 
naszym życiu, w tej historii. Wy-
buch radości, który opisuje prorok 
Sofoniasz, jest tak wielki, sponta-
niczny, wytryskujący jak woda ze 
źródła, z całą siłą, świeżością i we-

wnętrznym entuzjazmem. Przycho-
dzi Zbawca, potężny i mocny Wła-
dca, który mówi: Nie bój się! Ogła-
sza najważniejsze przesłanie: Je-
stem z Tobą! Tak bardzo potrzebu-
jemy obok nas kogoś silnego, auto-
rytetu, który wskaże drogę, podnie-
sie na duchu. Dziś Bóg zaprasza do 
odrzucenia nieprzyjaciela naszego 
ducha, jakim jest zniechęcenie  
i mówi: Niech nie słabną twe ręce! 
Ręce w Biblii są symbolem dzieł 

Boga, który rękoma uczynił czło-
wieka, rozpiął nad ziemią niebiosa. 
Są także symbolem pracy czło-
wieka, bo właśnie ręce najlepiej od-
dają zaangażowanie w misternych 
haftach, precyzję budowania czy 
prostego przybijania gwoździ. W 
dłoni człowieka nie przez przypa-
dek znajduje się najwięcej recepto-
rów zmysłu dotyku! Dzisiaj, kiedy 
robimy rzeczy chaotycznie, byle 
jak i szybko, możemy przyjąć te 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 
1503 Współczucie Chrystusa dla 

chorych i liczne uzdrowienia z róż-

nego rodzaju chorób są wymo-

wnym znakiem, że "Bóg łaska-

wie nawiedził lud swój" (Łk 7,16) 

i że Królestwo Boże jest bliskie. 

Jezus ma nie tylko moc uzdra-

wiania, lecz także moc przeba-

czania grzechów. Przyszedł, by 

uleczyć całego człowieka, duszę 

i ciało; jest lekarzem, którego 

potrzebują chorzy. Jego współ-

czucie dla wszystkich cierpią-

cych posuwa się tak daleko, że 

Jezus utożsamia się z nimi: „By-

łem chory, a odwiedziliście 

Mnie” (Mt 25,36). Jego szczegó-

lna miłość do ludzi dotkniętych 

słabością nie przestaje w ciągu 

wieków pobudzać chrześcijan 

do specjalnej troski o tych, któ-

rzy cierpią na ciele i duszy. Znaj-

duje się ona u podstaw podej-

mowania niestrudzonych wysi-

łków, by ulżyć im w cierpieniu. 

 



  

słowa jako zaproszenie do robienia 
nawet najmniejszych rzeczy we-
dług mądrej kolejności: z dobrą in-
tencją, całym sobą czyli rozumnie, 
z chęcią i uczuciem oraz zakończe-
nia w ładzie i porządku. 

Komentarz do psalmu 
W dzisiejszym psalmie responso-

ryjnym odnajdujemy takie stwier-
dzenie: Wy zaś z weselem czerpać 
będziecie wodę ze zdrojów zbawie-
nia. W słowach proroka Izajasza 
znajdujemy otuchę, moc i pokrze-
pienie. Radość, o której mówi, nie 
skończy się, bo możemy czerpać ją 
nieustannie, jak ze źródła wody.  
A kiedy myślimy o źródlanej wo-
dzie, przypomina nam się pieśń św. 
Franciszka, który modlił się sło-
wami: Pochwalony bądź, Panie 
mój, przez siostrę wodę, która jest 
bardzo pożyteczna i pokorna, i cen-
na, i czysta. 

Czerpać radość jak wodę ze źró-
dła! Radość, która się odnawia  
i którą się daje do picia sobie i in-
nym. Taka radość odnawia się, bo 
bogactwo i piękno Boga są niewy-
czerpalne. Św. Jan od Krzyża pisze: 
Ta gęstwina mądrości i wiedzy 
Boga jest tak głęboka i niezmie-
rzona, że choćby dusza wiele z niej 

poznawała, może wchodzić zawsze 
jeszcze głębiej (Pieśń duchowa, 
36,10, w: Dzieła, Wydawnictwo 
oo. Karmelitów Bosych, 1995,  
s. 693-694). 

 
Komentarz do drugiego  
czytania 
Radości nie można od nikogo wy-

magać ani jej żądać. Jest ona kon-
sekwencją poznania Chrystusa i do-
świadczenia Jego obecności w głę-
bi duszy. Osobę pogodną szybko 
rozpoznamy po jej wyrazie twarzy. 
Jej oblicze jest uważne, szlachetne, 
miłe i uprzejme. Pogoda ducha jest 
osadzona w relacji z Bogiem, na-
wet, gdy doświadczam niepewno-
ści, zaniepokojenia, wiem, że On 
jest. Paweł Apostoł mówi, by 
wszystkie problemy przedstawiać 
Bogu. W ten sposób nabieram 
większej świadomości zależności 
od Stwórcy, moich limitów, niewy-
starczalności i w postawie wdzięcz-
ności ożywiam wiarę poprzez zau-
fanie. 

Jestem pewny, że Pan zna każdy 
szczegół i drobiazg, który Mu po-
kazuję i przedstawiam. On na 
pewno doprowadzi moje sprawy do 
lepszego rozwiązania, w taki spo-

sób, by służyły lepiej innym lu-
dziom i mnie. Już teraz chcę Mu za 
to podziękować. 

Komentarz do Ewangelii 
Cóż mamy czynić? Takie pytanie 

rozbrzmiewa w dzisiejszej Ewan-
gelii. Możemy spojrzeć na współ-
czesny świat i różnych ludzi czują-
cych się zagubionymi bez punktów 
odniesienia, bez autorytetu, który 
wyznaczałby im drogę czy sposób 
życia. Jan spróbował odnieść się do 
ich życiowych i zawodowych pro-
blemów. Takich Janów, którzy mo-
gliby pomóc, ludzie wciąż szukają, 
pragną, by wskazali im na Chry-
stusa i Jego Drogę. Tłumy i poje-
dyncze osoby często pragną kon-
kretnych porad: jak mam się zacho-
wać, co powiedzieć, gdy dyskuto-
wane są zawiłe kwestie o życiu, 
służbie zdrowia, migrantach, grani-
cach, fake newsach, edukacji, poli-
tyce… Ostatecznie drogę wyjścia  
z przeróżnych sytuacji pokazuje 
nam sam Chrystus. I o tym mówi 
Jan. Robi wszystko, co do niego na-
leży, a na koniec odsyła do moc-
niejszego, do samego Jezusa, który 
chrzci Duchem Świętym. 

 
Komentarze zostały przygotowane 

przez s. Annę Juźwiak AP 
 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK POWIEDZIAŁ 
Maryja nie wywyższa się, bo wie, że wszystko otrzymuje od Boga. Dlatego 

uwolniona od siebie jest całkowicie skierowana ku Bogu i innym. Niepokalana 

nie patrzy na siebie. To jest prawdziwa pokora: nie patrzenie na siebie, ale na 

Boga i innych.  

Zwiastowaniem, w biednych murach małego domu, Bóg zmienił historię.  

Nawet dzisiaj chce robić z nami wielkie rzeczy w naszym codziennym życiu:  

w naszych rodzinach, w pracy, w codziennym środowisku. (...) Pan mówi nam, 

że aby dokonywać cudownych czynów, nie potrzebuje wielkich środków  

i naszych wzniosłych zdolności, ale naszej pokory, oczu otwartych na Niego  

i innych.  
Pan dał każdemu to, czego potrzeba, aby wpleść świętość w nasze codzienne 

życie! A kiedy dręczy nas zwątpienie i smutek, że nam się nie uda – pozwólmy 

Madonnie patrzeć na nas swoimi oczami miłosierdzia, bo nikt, kto prosił o Jej 

pomoc, nigdy nie został opuszczony. 

 

Z NAUCZANIA BŁ. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
Nie trzeba bać się Ewangelii, bo Chrystus nie przyszedł po to, by zabijać, tylko by zbawiać. I my nie jesteśmy 

po to, by komukolwiek szkodzić, tylko by pomagać, służyć i wspierać. 



 

Z DZIENNICZKA ŚWIĘTEJ FAUSTYNY 
Niech dusza wie, że aby się modlić i wytrwać w modlitwie, musi się uzbroić w cierpliwość 

i mężnie pokonywać trudności zewnętrzne i wewnętrzne; trudności wewnętrzne – znie-
chęcenie, oschłości, ociężałość, pokusy; trudności zewnętrzne – wzgląd ludzki; i [musi] 
uszanować chwile, które są przeznaczone na modlitwę.  

(Dz 147) 

 

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. ŁUCJI 
Święta Łucjo, Ty w godzinie próby wolałaś, aby pozbawiono Cię oczu, za-

miast wyprzeć się Chrystusa i zgubić swoją duszę. Ale Bóg w cudowny spo-
sób Ci je przywrócił, jako nagrodę za Twoje męstwo i niewzruszoną wiarę,  
i ustanowił Cię patronką w chorobach oczu [w tym miejscu podajemy inten-

cję]. 
O wspaniała święta Łucjo, proszę Cię, byś chroniła mój wzrok i przywróciła 

zdrowie moim oczom. Pomóż mi, proszę, zachować zdolność widzenia, aby 
moje źrenice mogły podziwiać piękno stworzenia, blask słońca, kolory kwia-
tów i uśmiech dzieci. Zachowaj od skazy również oczy mojej duszy, moją 
wiarę, która prowadzi mnie do Boga, pozwala mi Go poznawać, rozumieć 
Jego naukę, dostrzegać Jego miłość do mnie.  

Spraw, abym nigdy nie zboczył(a) ze ścieżki, która wiedzie tam, gdzie Ty, święta Łucjo, przebywasz, w oto-
czeniu aniołów i innych świętych. Święta Łucjo, stój na straży moich oczu i mojej wiary. Amen. 

 

 O G Ł O S Z E N I A 
 
1. Zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe do naszej parafii. Odbędą się one od 16 do 18 grudnia. Nauka o godz. 
9.00 i 18.00. W sobotę, 18 grudnia, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w godz. od 9.00 do 12.00 i od 
16.00 do 19.00. Prowadzi rekolekcje ks. Marcos Nascimento Silva, Rektor Seminarium „Redemptoris Mater” 
w Rio de Janejro w Brazylii. 
2. Dziękujemy za składanie ofiar na Pomoc Kościołowi na Wschodzie – do puszek przy wyjściu z kościoła. 
3. 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. 
4. Spotkanie Żywego Różańca odbędzie się dzisiaj w dolnej plebanii po Mszy św. o godz. 8:30. 
5. Organizujemy zimowisko w drugim tygodniu ferii od 6 do 12 lutego 2022 roku w Muszynie, tj. drugi tydzień 
ferii zimowych. Koszt zimowiska 1400 zł. Zapisy u ks. Jana. 
6. Świece Caritas oraz opłatki są do nabycia na stolikach przy wyjściu z kościoła.  
7. Zapraszamy na nabożeństwa w środę do MBNP a w czwartek do Św. Józefa o godz. 18:00. 
8. Rycerze Kolumba zapraszają na konferencję pt. „Quo vadis współczesny Józefie?” Konferencja odbędzie 
się dzisiaj o godzinie 14:00 w Kaplicy MB. 
9. Zapraszamy na Wieczór Uwielbienia – 17 grudnia, w piątek, na godz. 19:30. Modlitwa przed Najświętszym 
Sakramentem wraz ze śpiewem i aranżacją muzyczną przygotowaną przez parafialną scholę. 
10.  Wspomnienia liturgiczne: w poniedziałek – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy; we wtorek 
– wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła.  
 
 

Konto parafii św. Augustyna:  
56 1240 2063 1111 0010 0087 4213 
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