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Praca u podstaw 

  
 Niewiele się zmieniło od czasów Jana Chrzciciela. Kryzysy 
nadal dręczą poszczególnych ludzi, całe społeczeństwa i narody. 
Nadal też trzeba podejmować wprost heroiczne wysiłki w celu ich 
przezwyciężania. Jan jest jednym z nielicznych specjalistów od 
wychodzenia z kryzysów. Przyszło mu żyć w sytuacji głębokiego 
kryzysu zarówno politycznego, społecznego, jak i religijnego, który 
objął życie narodu wybranego. Trzeba było wskazać drogę wyjścia. 
Jan czyni to w sposób bezbłędny. Jego zdaniem jest tylko jedna 
droga przezwyciężania kryzysu — droga pracy u podstaw. Nie 
pomogą żadne, nawet najpiękniejsze hasła, długie dyskusje, 
szczegółowo wypracowane programy, jeśli nie przekona się 
człowieka, że on sam musi być lepszy. Wszelkie kryzysy mają swe 
źródło w sercu człowieka. Jeśli uda się udoskonalić serce, kryzys 
zostanie przełamany; jeśli nie, kryzys się pogłębi. 
 Praca u podstaw łączy się nierozerwalnie z ukazaniem 
gwiazdy nadziei lepszego jutra. To dla tego radośniejszego jutra 
człowiek może zmobilizować swe siły i stać się lepszym. 
 Zdumiewający jest jednak fakt, że samo przygotowanie do 
spotkania z Mesjaszem koncentrowało się na gruntownym 
przeobrażeniu życia doczesnego. Czegóż to bowiem Jan wymagał? 
Długich modlitw? Częstszego chodzenia do świątyni? Dodatkowych 
składek na budowę pomników? Nie. Od urzędników domagał się 
uczciwości; od zbierających podatki — sprawiedliwości; od żołnierzy 
— unikania przemocy; od wychowawców — umiłowania prawdy; od 
sprawujących władzę — przestrzegania prawa moralnego; od 

Intencje mszalne: 18.12 - 24.12 
 

Poniedziałek, 18 grudzień 2017 
700 Dziękczynna z okazji 41 urodzin, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski 

1800 Dziękczynna w rocznicę 8 urodzin Anieli 
Wtorek, 19  grudzień 2017 
700  śp. Stanisław Borowski 
1800 śp. Krystyna Ślizień (11 rocz.) 
Środa, 20 grudzień 2017    
700 

1800  śp. Jan Ostrowski (27 rocz.) i zmarli z rodziny Ostrowskich i 
Komuda, oraz Konrad i Bronisława(k) Dzięgielewscy 

Czwartek, 21 grudzień 2017 
700  śp. Jarosław Bogdanowicz 
1800  śp. Halina, Małgorzata, Edmund Wilmańscy 
Piątek, 22 grudzień 2017  
700  śp. Bolesław Dudek 
1800  śp. Stanisław Borowski 
Sobota, 23  grudzień 2017 
700 

1800  śp. zmarli z rodzin Szner, Bielec, Soroczyńskich 
Niedziela, 24 grudzień  2017 - „IV Niedziela Adwentu” 
800  
930 śp. Jan, Andrzej Domagała, Stefania(k) Andrearczyk 
1100 śp. Hubert Bartosewicz, Witold, Bogdan, Bożena, zmarli z 

obojga stron 
1230  śp. zmarli z rodziny Sierocińskich: Edmund, Sabina, Waldemar 
2400 Pasterka -  Dziękczynna w 6 rocznicę ślubu Sylwii i Sebastiana 
 



każdego człowieka — umiejętności podzielenia się tym, co posiada, 
z braćmi, którym brakuje środków do życia. 
 Jan jest wielkim realistą. Wzywa do pracy nad doskonaleniem 
uczciwości człowieka. Traktuje uczciwość jako najbardziej 
podstawowy warunek wyjścia z każdego kryzysu. Tam gdzie brakuje 
wartości moralnych, żaden kryzys — ani polityczny, ani społeczny, 
ani gospodarczy, ani religijny — nigdy nie zostanie przezwyciężony. 
Moralnie wartościowy człowiek spełni dobrze wszystkie swoje 
obowiązki, a wówczas społeczeństwo może na niego liczyć, może 
darzyć go swoim zaufaniem i z radością korzystać z owoców jego 
pracy wiedząc, że są one zawsze solidne. 
 Jan Chrzciciel jest specjalistą od wychodzenia z kryzysów, 
a jego program pracy u podstaw, w historii przezwyciężania 
kryzysów, jawi się jako trwała wartość. Kryzys życia religijnego należy 
do najgłębszych i najtrudniejszych kryzysów, jakie dotykają serca 
człowieka. Droga, jaką wskazuje Jan, jest jedyną drogą wyjścia. To 
sam Bóg domaga się od człowieka pracy u podstaw. Pierwsze 
wezwanie łaski jest zawsze apelem o oczyszczenie serca. Jak nikt 
z nas nie wlewa mleka do brudnej butelki, tak Bóg nie wypełni 
świętością serca nieczystego. Oczyszczanie serca to właśnie praca u 
podstaw. 
 Kryzysy pojawiają się wówczas, gdy serca ludzkie są tak 
zanieczyszczone, że w danym społeczeństwie czy narodzie nie ma 
w czym przechowywać wielkich wartości. Dopóki nie uporządkuje się 
serc, dotąd nie ma mowy o jakiejkolwiek perspektywie nowego 
i lepszego jutra. Za serce zaś jest odpowiedzialny każdy 
indywidualnie. W tym wypadku odpowiedzialność zbiorowa nie 
istnieje. Kto zatem chce zobaczyć lepsze jutro, winien dobrze 
przemyśleć wskazania Jana Chrzciciela i rozpocząć pracę u podstaw 
— doskonalenie swego serca. Jego własna doskonałość zacznie 
stopniowo rzutować na doskonałość jego pracy, a ta z kolei 
zadecyduje o ubogaceniu społeczeństwa. Wartościowy lekarz 
z troską zajmie się każdym pacjentem, wartościowy nauczyciel 
dobrze wychowa nowe pokolenie, wartościowy budowniczy postawi 
dom, który będzie wymagał pierwszego remontu dopiero za lat 
trzydzieści. Droga wyjścia z kryzysu zostanie otwarta. 
 
 

„NIEDZIELA GAUDETE” 
Gaudete – to łacińska nazwa trzeciej niedzieli Adwentu, pochodząca od 

pierwszego słowa antyfony rozpoczynającej tego dnia Liturgię Eucharystyczną. 
Słowo to pochodzi od łacińskiego czasownika „gaudere” i jest wezwaniem do 

radości: Radujcie się ! Jej przyczyną ma być odnowienie świadomości, że Bóg jest 
blisko nas, że jest z nami, że stał się naszym bratem. Tego dnia w liturgii używa 

się szat koloru różowego. Prostujmy więc nasze drogi dla Pana, przygotujmy 
nasze serce oczyszczając je z grzechów, aby gdy przyjdzie zastał nas 

przygotowanych, a wtedy nasza radość będzie pełna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. Zapraszamy na roraty codziennie o godz. 18:00. 
2. W tym roku przypada najkrótszy Adwent, dlatego przyszła niedziela 

(24 XII) ma podwójny charakter. Jest to 4 niedziela Adwentu, 
natomiast wieczorem rozpoczynamy Wigilię Bożego Narodzenia. 
Pamiętajmy by tego dnia uczestniczyć we Mszy św. niedzielnej – 
adwentowej. Nie będzie tylko Mszy św. o godzinie 18:00, ponieważ 
będzie to czas spotkań przy wigilijnym stole. Przypominamy i 
serdecznie prosimy, aby zachować religijny charakter wieczerzy 
wigilijnej, połączonej z czytaniem Ewangelii, modlitwą, łamaniem się 
opłatkiem.  Msza św. Pasterska będzie odprawiona o godzinie 24. 

3. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. Dziś ciekawe artykuły: o 
fenomenie jakim są roraty w Polsce, o Stanisławie Wyspiańskim – 
jego malarstwie i poezji, o wirtualnej „monecie” – czyli o Bitcoinie z 
Intenretu. Zachęcamy do lektury! 

4. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w dzieło pomocy 
potrzebującym przynosząc siatki z zakupami, które w miniony 
czwartek trafiły do potrzebujących. Niech dobry Bóg wynagrodzi 
wszystkim, którzy przez miłosierdzie niosą pomoc innym. 

5. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 
Śp. Jadwiga Ocicka – lat 93, z ul. Dębowej 
Śp. Zygmunt Maszewski – lat 93, z Okólnik  
Śp. Stanisław Komuda – lat 70, z Gronowa Górnego,  ul. Rubinowej 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 
 

       Por.Ks.E.Staniek  


