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Pierwsze czytanie

So 3,14–18a

Czytanie z Księgi Proroka Sofoniasza

Wyśpiewuj, Córo Syjońska, podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z
całego serca, Córo Jeruzalem! Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego
nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, już nie będziesz bała się złego.
Owego dnia powiedzą Jerozolimie: „Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!”.
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który daje zbawienie. On uniesie się
weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu
uroczystego święta.
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Flp 4,4–7

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia: Radujcie się

zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech
wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! O nic się już
zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w
modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Oto Słowo Boże.
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Aklamacja
Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Ewangelia

Łk 3,10–18

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
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.
Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
W niedzielę „Gaudete”, która stanowi cezurę adwentowego czasu, Ewangelia skłania do
refleksji nad czynem. Tłumy ludzi przychodzą do Jana, by przyjąć chrzest. Ludzie ci nie
kierują się ciekawością. Są raczej poruszeni przepowiadaniem Jana i jego surowym,
ascetycznym życiem. Chrzest, który przyjmują, jest znakiem ich głębokiej przemiany.
Świadczy o tym również pytanie, które stawiają Janowi: „Cóż mamy czynić”? To pytanie
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stawiają różne kategorie osób, także grupy uważane za margines
społeczny. Jan Chrzciciel nie proponuje innej drogi, nie wzywa ludzi,
by pozostawili swoje zawody, rodziny, poszli na pustynię i żyli jego
stylem. Nie zachęca żołnierzy, aby zostali pacyfistami, ani celników do
rezygnacji z dotychczasowej pracy. Każdy ma pozostać na swoim
miejscu, ale żyć inaczej. Kierować się sprawiedliwością i
miłosierdziem. W nawróceniu nie chodzi o zmianę środowiska, miejsca
pracy, ale o uczciwość i przejrzystość wewnętrzną. Grzech i problemy
tkwią zazwyczaj nie w zawodzie, ale w sposobie wykonywania go. W
nawróceniu nie chodzi również o jakieś niezwykłe, spektakularne
gesty. Liczy się wierność w codziennym życiu. Przemiana nie dotyczy
rzeczy i sytuacji zewnętrznych. Prawdziwa przemiana dotyka wnętrza,
serca i zaczyna się od siebie. Hinduski sufi był w młodości
rewolucjonistą i prosił Boga, aby mógł zmienić świat. W wieku średnim
zrozumiał, że nie zmieni całego świata i modlił się o zmianę swojej
rodziny, przyjaciół, najbliższych. A gdy się zestarzał, zaczął się modlić
o łaskę zmiany, nawrócenia siebie. I wyznaje: „Teraz, kiedy moje dni
są policzone, zacząłem rozumieć, jaki byłem głupi. Gdybym się tak
modlił od początku, nie zmarnowałbym życia”(Anthony de Mello SJ,
„Śpiew ptaka”). „Cóż mamy czynić”? To pytanie warto postawić sobie
również w kontekście dzisiejszej „niedzieli radości”. Jan Chrzciciel
wskazuje na Jezusa, który chrzci „Duchem Świętym i ogniem”.
Prawdziwa radość duchowa płynie z bliskości i przyjaźni z Jezusem, z
Bogiem i jest owocem Ducha Świętego (Ga 5, 22n). Radość jest
również owocem wyzwalania się z krępujących na co dzień więzów i
różnorakich zniewoleń. Są nimi przykładowo: strach przed drugim
człowiekiem, codziennym towarzyszem drogi i tym nieznanym;
uprzedzenia, osądy, stereotypy, fałszywe ideały (np. samorealizacji
albo samodoskonalenia), różne formy zazdrości, pycha…. Te wszystkie
zniewolenia czynią serce smutnym. Nie pozwalają być sobą, cieszyć się
darami, talentami, ani ich rozwijać. Zamiast radości z tylu darów, a
przede wszystkim, z największego daru – Jezusa, pozostaje wtedy
zazdrość i demoniczny smutek. Prawdziwej radości uczy Maryja.
Nasza radość bywa hałaśliwa. Mylimy ją z głośnymi salwami śmiechu.
Maryja pokazuje, że istnieje inna radość; radość, która dobrze czuje się
w milczeniu, wyciszeniu, wewnętrznym pokoju, w słuchaniu i
rozważaniu Bożego słowa.
W jaki sposób przeżywam codzienność? Co powinienem w najbliższym
czasie zmienić? Czy „zmianę świata” zaczynam od siebie? Co mnie
najbardziej zniewala? Czy moje życie przenika radość i pokój? Czy
doświadczam od czasu do czasu smaku radości duchowej? Czy raczej
szukam jedynie namiastek ludzkiej radości? (Jakich?)

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie Lb 24, 2-7,15-17
Ewangelia Mt 21, 23-27
Wtorek

1 czytanie So 3, 1-2.9-13
Ewangelia Mt 21, 28-32
Środa

1 czytanie Iz 45, 6b8.18.21b-25

Ewangelia Łk 7, 18b-23
Czwartek

1 czytanie Iz 54, 1-10
Ewangelia Łk 7, 24-30
Piątek
1 czytanie Rdz 49, 1a.2.810

Ewangelia Mt 1, 1-17
Sobota

1 czytanie Jr 23, 5-8
Ewangelia Mt 1, 18-24
Niedziela

1 czytanie Mi 5, 1-4a
2 czytanie Hbr 10, 5-10
Ewangelia Łk 1, 39-45
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Ogłoszenia parafialne
• Dziś rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które prowadzi o. dr Mariusz Słowik –
gwardian z Niepokalanowa. Potrwają do środy włącznie. Program rekolekcji
dostępny jest na stronie internetowej parafii, na tablicach ogłoszeń oraz w gazetce
W Sercu Maryi. Warto przypomnieć, że dziś porządek niedzielny Mszy św., a
kapłani nie pełnią posługi w konfesjonałach. Od jutra nauki rekolekcyjne będą
głoszone podczas Mszy św. w następującym porządku: godz. 6.00, 8.00, 10.00,
16.00, 18.00 i 19.30. Nie będzie oddzielnych spotkań dla dzieci i młodzieży.
Osobom, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć osobiście w naukach
rekolekcyjnych, przypominamy, że z naszego sanktuarium prowadzona jest
transmisja online.
• Ze spowiedzi można skorzystać w czasie rekolekcji we wtorek i środę - w trakcie
rorat o godz. 6.00 i o godz.8.00 w pozostałych spotkaniach na pół godziny przed
każdą Mszą św. Pamiętajmy o swoich krewnych i sąsiadach, którym nie po drodze
jest do kościoła. Zaprośmy także i ich. Kapłani będą służyli nam w konfesjonałach.
Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie godziny przed świętami. Trudno je przeżyć
po chrześcijańsku, jeśli nie mamy przeszkód, a nie jesteśmy w stanie łaski
uświęcającej.
• Parafialny Zespół „Caritas” rozprowadza świece na stół wigilijny. Zapraszamy do
ich nabycia. Są w cenie małe 8 zł, duże 18 zł
• W kawiarence są do nabycia Rozważania na każdy dzień na rok 2022.
• Wzrosła cena tygodnika Niedziela. Obecnie wynosi 8 zł.
• Jutro od godz. 9.00 odwiedziny chorych i starszych w domach. Prosimy o zgłaszanie
tych osób dziś w zakrystii.
• W środę na zakończenie rekolekcji zapraszamy na modlitwę uzdrowienia duszy i
ciała, którą poprowadzi ks. Krzysztof Kralka. Rozpocznie się ona o godz. 17.15
Nowenną do Matki Bożej Chełmskiej, intencje modlitewne możemy składać do
puszki lub w środę bezpośrednio do zakrystii. Następnie o godz. 18.00 odprawiona
zostanie Msza św., a po niej, ok. godz. 19.00, modlitwa przed Najświętszym
Sakramentem z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała.
• Nowenna do Bożego Narodzenia odmawiana będzie od czwartku o godz. 17.40.
• W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 pobłogosławione zostaną
figurki Dzieciątka Jezus oraz szopki, które będą dekorowały wnętrza naszych
domów. Prosimy dzieci i dorosłych o ich przyniesienie.
• Również o godz. 10.30 będzie wprowadzenie do posługi nowych ministrantów.
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• Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy pobrali już poświęcone opłatki
indywidualnie, by zanieść je swoim sąsiadom w blokach czy w domach
jednorodzinnych. Jeszcze trochę do rozniesienia zostało. Zaangażujmy się w tę
posługę! Opłatki możemy odbierać w sali różańcowej w czasie pracy kancelarii lub
po Mszach św. nawet dziś.
• W tym roku w porozumieniu z ks. Dyrektorem Caritas naszej Archidiecezji chcemy
przy naszym sanktuarium zorganizować Wigilię dla osób samotnych, ubogich oraz
bezdomnych z całego miasta i okolicy. Odbędzie się ona 24 grudnia o godz. 10.00.
Będzie w niej uczestniczył ks. bp Józef Wróbel. Ze względu na ostatnie ograniczenia
związane z pandemią planowana jest na zewnątrz przy zewnętrznej szopce przy
dzwonnicy. Jeśli warunki pogodowe będą trudne, pomyślimy o innym rozwiązaniu.
Serdecznie zapraszamy! Wtedy też będą rozdawane paczki świąteczne. Potrzebni
będą wolontariusze do pomocy. Jeśli by ktoś chciał posłużyć prosimy o zgłaszanie
się do ks. Proboszcza.
• W Wigilię podczas Mszy św. o godz. 8.00 będziemy modlili się za wszystkich
Parafian zmarłych w ostatnim roku. Serdecznie zapraszamy ich bliskich. Imiona
tych zmarłych będziemy wymieniali 15 minut przed Eucharystią. Przy ołtarzu będą
płonęły znicze symbolizujące obecność naszych bliskich, po Mszy św. rodziny
zabiorą je i zaniosą na mogiły.
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa,
wszystkim zaś Parafianom i Sympatykom owocnego czasu rekolekcji oraz
zdrowego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.
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