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Przypomnienie i zachęta papieża Franciszka z jego Listu Apostolskiego
(ogłoszonego 1 grudnia 2019 r.) o znaczeniu i wartości żłóbka: „aby nie usta‐
ła piękna tradycja naszych rodzin, które w okresie poprzedzającym Boże
Narodzenie przygotowują żłóbek”. Papież wspiera także „zwyczaj umiesz‐
czania go w miejscach pracy, szkołach, szpitalach, więzieniach, placach…”.
Na Placu św. Piotra w Rzymie trwają już prace przy urządzaniu okazałej
Szopki Bożonarodzeniowej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy parafialne rekolekcje adwentowe, któ‐
re poprowadzi ks. Jacek Wachowiak CM. Od poniedziałku do środy Msze
św. z nauką rekolekcyjną o godz. 9.00, 12.00 i 18.00.
2. Przypominamy, że Msze św. roratnie odprawiane są w naszej Bazylice
w dni powszednie o godz. 6.45 i 18.00 oraz dodatkowo dla dzieci we wtor‐
ki i czwartki o 17.00 w dolnym kościele, a dla studentów w czwartki
o 19.30, również w dolnym kościele. Szczególnie gorąco zapraszamy
na godz. 6.45.
3. Chorych, którzy pozostają w domach, a chcą przystąpić do spowiedzi
i Komunii św. przed świętami, prosimy o zgłaszanie w zakrystii. Udamy
się do nich z posługą sakramentalną w środę 18 grudnia od godziny
10.00.
4. W czwartek, 19 grudnia odbędzie się drugie spotkanie z cyklu „Myśląc
z Wyszyńskim”. Spotkania te odbywają się w każdy trzeci czwartek mie‐
siąca do maja 2020 roku w sali konferencyjnej w Domu Arcybiskupów
Warszawskich i rozpoczynają się o godz. 18.00.
5. Już dziś informujemy, że nasza parafia organizuje Wigilię dla osób sa‐
motnych, opuszczonych i bezdomnych we wtorek 24 grudnia o godz. 12.00
w sali św. Wincentego a Paulo. Tego dnia, tzn. 24 grudnia, nie będzie
Mszy św. o godz. 12.00.
6. Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przeprowadza dziś
kwestę na rzecz ubogich mieszkańców naszej parafii. Zebrane środki fi‐
nansowe będą przeznaczone na przygotowanie Wigilii dla Samotnych
i Bezdomnych, natomiast artykuły spożywcze uzupełnią paczki świątecz‐
ne. Za wszelką okazaną życzliwość i ofiarność składamy serdeczne Bóg
zapłać.
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Z Ewangelii św. Mateusza (Mt 11,2-11)
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich
uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego
mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to,
co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą,
trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubo‐
gim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli
oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zoba‐
czyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci,
którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak,
powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano:
Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Za‐
prawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał więk‐
szy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy
jest niż on”.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Jan Chrzciciel w Bożym planie zbawienia spełniał rolę Poprzednika
Pańskiego – miał bezpośrednio przygotować Naród Wybrany na spotkanie
z tak bardzo oczekiwanym Mesjaszem. Narodzenie Jana Chrzciciela wiąza‐
ło się też ze szczególną interwencją Bożą, bo jego rodzice: kapłan Zachariasz
i Elżbieta byli ludźmi „posuniętymi w latach”; wysłuchanie ich próśb o syna
zapowiedział sam anioł Pański – Gabriel. Działalność nauczycielską Jana
Chrzciciela św. Łukasz Ewangelista umiejscawia w konkretnych okoliczno‐
ściach historycznych (por. Łk 3,1n.). „Obchodził Jan całą okolicę nad Jorda‐
nem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów”. Apelował
o przygotowanie dróg dla przychodzącego Pana. Jan Chrzciciel był odważ‐
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19.30* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12 (oprócz I sobót miesiąca), 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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nym i bezkompromisowym Bożym posłańcem i nie lękał się, by upominać
nawet władcę żyjącego w grzechu: tetrarcha Herod jeszcze za życia swojego
brata Filipa wziął mu żonę Herodiadę po oddaleniu swej pierwszej. Jan
Chrzciciel za tę wierność swojej proroczej misji został przez tetrarchę Hero‐
da wtrącony do więzienia, a potem za sprawą Herodiady poniósł śmierć mę‐
czeńską – został ścięty (por. Mt 14,1-12). To, o czym słyszymy w dzisiejszej
Ewangelii dzieje się w czasie, gdy Jan Chrzciciel przebywał w więzieniu: po‐
syła Jan swoich uczniów do Pana Jezusa z tak ważnym dla niego – uwięzio‐
nego teraz Poprzednika Pańskiego – pytaniem: czy Chrystus jest
rzeczywiście tym, który ma przyjść, a którego on głosił i wskazał ludowi ja‐
ko Mesjasza? W tym czasie, gdy Jan Chrzciciel przebywał w więzieniu,
w całej pełni trwała już nauczycielska i cudotwórcza działalność Pana Jezu‐
sa. Jan Chrzciciel musiał wiedzieć o niezwykłych znakach – cudach, które
towarzyszyły nauczaniu Chrystusa: uzdrowieniach chorych, wyrzucaniu
złych duchów. Pan Jezus w odpowiedzi na Janowe pytanie każe uczniom
Jana powiedzieć uwięzionemu Prorokowi to, co widzą i słyszą, że oto na
Nim – na Chrystusie – dokładnie wypełniają się prorocze zapowiedzi zapi‐
sane w Księdze Proroka Izajasza, że przychodzący Mesjasz sprawi, że „nie‐
widomi
wzrok
odzyskują,
chromi
chodzą,
trędowaci
doznają
oczyszczenia…” (Iz 35,5n.).
Pytanie
Jana
Chrzciciela
o Chrystusa, przekazane przez
uczniów Poprzednika Pańskiego
może nas nieco dziwić. Pamiętaj‐
my jednak, że w tamtym czasie,
gdy Żydzi byli pod okupacją rzym‐
ską, bardzo wielu oczekiwało Me‐
sjasza pojmowanego w kategoriach
ludzkich, politycznych, który bę‐
dzie wybawicielem od Rzymian,
będzie karzącym Mesjaszem mści‐
cielem. Tymczasem Pan Jezus ob‐
jawia
się
jako
Mesjasz
dobroczyńca, pełen miłosierdzia,
który pragnie wszystkich do siebie
przygarnąć i zbawić. I to na Jezu‐
sie właśnie spełniają się tajemni‐
cze proroctwa o „cierpiącym Słudze
Jahwe”. Tajemnica mesjańska
i dla Jana Chrzciciela w jakiejś
mierze mogła być też zakryta
i stąd jego pytanie – człowieka
uwięzionego i przeczuwającego bli‐
ską śmierć. Być może Jan Chrzciciel stawiając takie pytanie Panu Jezusowi
chciał także pomóc swoim uczniom w pełni uwierzyć w Pana Jezusa jako
obiecanego Mesjasza. Nie obawiajmy się z naszymi pytaniami przychodzić
do Jezusa, bo On widząc nasze szczere i uczciwe poszukiwanie prawdy
sprawi, że odnajdziemy Go dla siebie, bo tylko On jest „drogą i prawdą, i ży‐
ciem” (J 14,6). Warto zwrócić uwagę na stwierdzenie Ewangelisty św. Łu‐
kasza zanotowane przez niego w kontekście misji Janowej, a dotyczące
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postawy zatwardziałości i braku dobrej woli u niektórych: „nawet celnicy
przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś
i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przejmując
chrztu od niego” (Łk 7,29n.). Oby do naszej postawy wobec Chrystusa mogły
odnieść się słowa Zbawiciela: „błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwąt‐
pi” (Mt 11,6).
Obok dialogu Pana Jezusa z uczniami Jana Chrzciciela, dzisiejsza
Ewangelia przynosi nam też bardzo wyrazistą pochwałę Poprzednika Pań‐
skiego wypowiedzianą przez Chrystusa: „Między narodzonymi z niewiast
nie powstał większy od Jana Chrzciciela” i że Jan jest kimś „więcej niż pro‐
rokiem”.
Przeżywana III niedziela Adwentu nosi nazwę „niedzieli Gaudete” od
pierwszego słowa antyfony na wejście w języku łacińskim, które tłumaczy
się: „Radujcie się”. To „niedziela radości” z tego, że przyjście Pana jest już
blisko. Tę adwentową radość wyraża też różowy kolor szat liturgicznych.
Od 17 grudnia rozpoczynają się w Adwencie dni bezpośredniego już
przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia. Są to dni uprzywilejo‐
wane w kalendarzu liturgicznym. Posiadają one m.in. własne antyfony do
kantyku „Magnificat” w Nieszporach, które wykorzystuje się także jako
śpiew przed Ewangelią w liturgii mszalnej. Teksty te są określane jako
„Antyfony Wielkie”, a popularnie nazywane są Antyfonami „O” ponieważ
brzmią jako wołanie o przyjście Zbawiciela. Ich powstanie przypisuje się pa‐
pieżowi Grzegorzowi Wielkiemu (†604 r.). Kiedyś, w klasztorach ich śpiew
był powiązany z okazałym ceremoniałem. „Antyfony Wielkie” stanowią syn‐
tezę historii zbawienia i ukazują najważniejsze zapowiedzi oczekiwanego
Mesjasza. Ich poetyckim tłumaczeniem na język polski jest pieśń adwento‐
wa: „Mądrości, która z ust Bożych wypływasz”. Warto też dodać, że pierw‐
sze litery (w j. łacińskim) kolejnych antyfon, licząc od ostatniej do pierwszej
tworzą akrostych: ERO CRAS – „Przybędę Jutro” (Emmanuel – Rex –
Oriens – Clavis – Radix – Adonai – Sapientia) – za ks. Władysławem Bom‐
bą CM.
W niedzielę 15 grudnia rozpoczynają się w naszej Bazylice rekolekcje
adwentowe (łac. Recollectio – wewnętrzne skupienie, duchowe odnowienie).
Niech będą pomocą w odkryciu tego, co mówi nam wiara na chwilę obecną!
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

