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    Niedziela 10 grudnia 2017 r. 
II Niedziela Adwentu  

 

 

 Pierwsze czytanie                                                             Iz 40,1-5.9-11                               
 Czytanie z Księgi Proroka Izajasza  

Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud! – mówi  wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i 

wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo 

odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega: Drogę Panu 

przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się 

podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną 

urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek 

zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na 

Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie 

bój się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię 

Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak 

pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce 

karmiące prowadzi łagodnie. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                  Oto Słowo Boże.   

 

                                                                                                                                                                                                   

    Drugie czytanie                                                                    2P 3,8-14 

 Czytanie z Drugiego Listu Świętego Piotra Apostoła  

   Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, 

a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są 

przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem 
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niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie 

dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia 

i dzieła na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi 

winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się 

przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a 

gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej 

ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, 

starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy - w pokoju.                                                                                                        

                                                                                                       Oto Słowo Boże.    

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                       Mk 1,1-8 

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka 

Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. 

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. 

Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie 

grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy 

Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ 

swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, 

a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode 

mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 

Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.                                                 

 

                                                                                                 Oto Słowo Pańskie.   
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Rozważanie 

Jan jest człowiekiem wielkiego formatu. Surowy, asceta, wymagający od siebie i 

innych, bezkompromisowy, głoszący odważnie prawdę, otwarty na Ducha Świętego i 

Jego prowadzenie, pokorny... Te i podobne zalety sprawiają, że ciągną do niego tłumy 

z całej Palestyny. Jedni z wiary i faktycznego nawrócenia, inni z pragnienia spotkania 

ascety i człowieka nieprzeciętnego, jeszcze inni z powodu ciekawości. Jan ma do 

każdego właściwe słowo, wzywające do przemiany i nawrócenia. Jan jest człowiekiem 

pokornym. Dobrze zna swoje miejsce, powołanie i rolę w historii. W czasach Jezusa 

uczniowie usługiwali swoim nauczycielom podejmując czynności niewolnicze, z 

wyjątkiem najbardziej upokarzających, za jaką uważano np. zdejmowanie sandałów 

mistrzowi. Jan w swojej pokorze czuje się niegodny, by być najmniejszym 

niewolnikiem Jezusa. Wielka godność Jezusa, na którą wskazuje Jan polega na Jego 

Boskiej mocy i mesjańskiej misji. Będzie chrzcił Duchem Świętym; a więc prawdziwie 

oczyści swój lud, udzieli mu prorockiego namaszczenia. Chrzest Święty włącza każdego 

ucznia Jezusa w Jego potrójną misję: kapłańską, mesjańską i prorocką. Jako prorocy 

chwalimy Boga słowem i przede wszystkim naszym życiem (por. Mt 5, 16). Jako 

kapłani czcimy Go, czyniąc z naszego życia liturgię (por. 1 Kor 10, 31). Misja królewska 

(i tu jest wielki paradoks Ewangelii) oznacza służbę (Mt 20, 26-28). 

Co mnie szczególnie pociąga (fascynuje) w Janie Chrzcicielu? Kto dla mnie dziś stanowi 

autorytet? Dlaczego słucham ludzi autorytetu i wielkiego formatu (np. Jana Pawła II)? Jak 

przeżywam sytuacje upokorzenia? Co dla mnie osobiście oznacza mieć udział w potrójnej misji 

Jezusa? 

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Iz 35,1-10 Ewangelia  Łk 5,17-26 

 

Wtorek 1 czytanie  Iz 40,1-11 

 

Ewangelia  Mt 18,12-14 

Środa 1 czytanie  Iz 40,25-31 

 

Ewangelia  Mt 11,28-30 

Czwartek 1 czytanie  Iz 41,13-20 

             

Ewangelia  Mt  11,11-15 

 

Piątek 1 czytanie  Iz 48,17-19                   

 

Ewangelia  Mt 11,16-19 

Sobota 1 czytanie  Syr 48,1-4.9-11  

 

Ewangelia  Mt 17,10-13 

 

Niedziela 1 czytanie  Iz 61,1-2a.10-11 

2 czytanie  1 Tes 5,16-24  

Ewangelia J 1,6-8.19-28 
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Ogłoszenia parafialne 

 
1. Gościmy dziś w naszej wspólnocie ks. Adama Lemieszka, proboszcza parafii w Piotrawinie, który 

podobnie jak my prowadzi remont kościoła. Nasz Gość dzieli się z nami refleksją nad Słowem Bożym 

oraz prosi o modlitwę i wsparcie materialne, 

2. Cieszymy się, że w pierwszym tygodniu adwentu bardzo dużo osób uczestniczyło w Roratach o godz. 

6.00. Życzymy wytrwałości do końca i zapraszamy kolejne osoby, które być może nigdy jeszcze w tej 

modlitwie nie uczestniczyły. Przypominamy również, że Roraty dla dzieci są we wtorki i czwartki o 

godz.18.00. Prosimy wszystkich o przynoszenie lampionów. 

3. Składamy serdeczne podziękowania członkom Rady Parafialnej, którzy w 5 letniej kadencji troszczyli 

się o dobro duchowe i materialne parafii. 

4. Wykaz członków nowej Rady Parafialnej znajduje się na tablicy ogłoszeń. Gratulujemy. W skład rady 

wchodzi 12 osób z wyboru wiernych, 4 osoby z urzędu i 4 z nominacji ks. Proboszcza. Zaprzysiężenie 

nowej rady będzie 17 grudnia w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.30. Życzymy owocnego czasu 

posługi dla parafii. 

5. W czwartek o godz.19.30 w CHDK koncert charytatywny w wykonaniu zespołu GOOD GOD. Dochód 

przeznaczony jest półkolonie organizowane przy naszym sanktuarium w pierwszym tygodniu ferii.  

6. W tym tygodniu do piątku do południa możemy przynosić zużyty sprzęt domowy, elektryczny czy 

elektroniczny, w ramach corocznej akcji zbiórki na rzecz misji organizowanej przez Papieskie 

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Składamy je w podcieniach obok kawiarenki.   

7. W sobotę rozpoczynamy Nowennę do Bożego Narodzenia, która będzie odprawiana codziennie o 

godz. 17.30. 

8. W przyszłą niedzielę rozpoczynają się Rekolekcje Adwentowe, które potrwają do środy włącznie. 

Poprowadzi je ks. Piotr Nowak- proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Tak 

zorganizujmy sobie czas by uczestniczyć w tych ćwiczeniach duchowych oraz ci którzy mogą, 

skorzystać ze spowiedzi. Program rekolekcji dotrze do każdej rodziny wraz z opłatkiem, znajduje się 

na stronie internetowej parafii i na tablicach ogłoszeń.  

9. W czasie rekolekcji w poniedziałek kapłani odwiedzą chorych w domach z posługą sakramentalną. 

Prosimy o zgłaszanie w zakrystii lub w kancelarii. 

10. Przypominamy, że w parafii trwa akcja zbierania makulatury na fundusz stypendialny dla dzieci i 

młodzieży z mniej zamożnych, a praktykujących rodzin. Możemy ją składać do kontenera, który 

znajduje się za budynkiem przy Rosarium.   

11. Za tydzień przy wyjściu z bazyliki Parafialny Zespól Caritas rozprowadzać będzie świece na stół w 

ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zachęcamy do ich nabywania. 

12. Za tydzień też służba liturgiczna będzie rozprowadzała sianko na stół wigilijny. Dochód przeznaczony 

będzie na wakacyjny wyjazd ministrantów. 

13. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia Bożych łask, a wszystkim Parafianom, Sympatykom 

i Gościom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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