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III N IEDZIELA A DWENTU - GAUDETE
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 3,10–18)
„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”.
Jan wzywał ludzi do nawrócenia i
udzielał im chrztu pokuty. Miał on
przygotować ludzkość na przyjście Syna
Bożego. Zapytany przez ludzi, jak mają
żyć, odpowiadał jednoznacznie: bądźcie
uczciwi i okazujcie sobie wzajemnie miłość
i szacunek. Chrzest Janowy nie był jednak
pełny. On chrzcił jedynie wodą. Dopiero
Jezus otworzył ludzkość na łaskę Bożą.
Można czasem usłyszeć twierdzenia, że
uczciwe życie wystarcza i nie ma potrzeby
chodzić do kościoła. Nie jest to prawdą.

Sami nie jesteśmy w stanie się zbawić,
nawet żyjąc bardzo uczciwie. Potrzebujemy
chrztu mocą Ducha Świętego i otwarcia się
na Jezusa. Tylko On jest naszym
Zbawicielem.
JEZU, UZNAJĘ W TOBIE MOJEGO PANA I
ZBAWICIELA. OCZEKUJĘ NA TWOJE
PRZYJŚCIE I PRAGNĘ TAK JAK PASTERZE I
TRZEJ MĘDRCY ZE WSCHODU ODDAĆ CI

POKŁON.
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PONIEDZIAŁEK – 14.12.2015 – wsp. św. Jana od Krzyża
7.00 - Do Bożej Op. i MB Fatm…w int. zięcia Mariusza z ok. 50. rocz. urodzin oraz o błog. Boże dla
wnuczki Eweliny i całej rodziny.
18.00 - Za + Antoninę i Franciszka Gryglów, oraz rodzeństwo Irenę, Jana, Aleksandra, Stanisława i d.
w c.
- Za + ojca, teścia, dziadków, pradziadka Władysława w 18. rocz. śm., ++ jego rodziców,
teściów oraz ++ z pokr.
WTOREK – 15.12.2015
7.00 - Za + Zofię Gałka w 30. dzień po śmierci.
18.00 - Za + Mariana Hamal, ++ rodziców z obu stron, ciocię Katarzynę, siostrę Anielę, braci
Franciszka i Mariana oraz ++ z rodziny z obu stron.
- Za + Agnieszkę Poloczek, + męża Pawła oraz ++ z rodziny.
ŚRODA – 16.12.2015
7.00 - Za + mamę Stanisławę Więckowską w rocz. śm., ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Za ++ rodziców Adelajdę i Rajnholda Habura, + teścia Karola Piechaczek, ++ dziadków, ++ z
rodziny i pokrew.
- Za + męża Edwarda Słowińskiego w 2. rocz. śm., ++ z rodziny Rupacz, Słowiński,
Baczyński.
CZWARTEK – 17.12.2015
7.00 - Za + Krzysztofa, ++ jego rodziców i oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + mamę Stanisławę w 5 rocz. śm., + ojca Mieczysława, dziadków Helenę i Józefa Kwaśny
oraz za ++ z rodziny Bartosiak.
- Za + męża i ojca Rajnharda z ok. ur. oraz za ++ z rodziny.
PIĄTEK – 18.12.2015
7.00 - Za + Emila i ++ z rodziny.
18.00 - Za + Renatę Szumską w 2 rocz śm. oraz o błog. Boże i zdrowie dla wnuczka Jarka.
- Za + Krystynę Kruk (od koleżanek Heleny i Krystyny).
SOBOTA – 19.12.2015
7.00 - Za + Zofię Gałaka w 30 dzień po śm.
18.00 - Za + ojca Jana Konopka z ok. ur. i d. w c.
- Za + męża Eugeniusza w 3 rocz. śm, + brata Waltra, ojca Romana, teścia Mieczysława i ++ z
rodziny.
IV NIEDZIELA ADWENTU – 20.12.2015
7.00 - Za + męża Henryka Szolc w 23 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, brata Edmunda,
szwagrów Jana i Waltra, szwagierkę Różę, syna Antoniego i d. w c.
8.30 - Za + Jana Korzeniec w 30 dzień po śmierci oraz za ++ z rodziny Korzeniec i Rakoczy.
10.00 - Za + brata Zygmunta w kol. rocz. śm., ++ rodziców Annę i Dominika, teścia Jana, ++
dziadków z obu stron i d. w c.
- Za + Genowefę Dudarz w 30 dzień po śmierci.
11.15 - Za + męża Edwarda z ok. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
- Za + ojca Ryszarda, matkę Lidię, brata Jerzego, ++ z rodziny i d. w c.
12.15 - chrzest: Wiktor Knosala, Zofia Kolanowska, Roksana Helena Prins.
15.00 - Za + żonę Danutę w 4 rocz. śm., + syna Michała, ojca Roberta, teściową Janinę i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 18 rocz. urodzin Darii oraz o dary Ducha Świętego i błog Boże
w rodzinie.
16.00 - Nabożeństwo adwentowe.
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♦ III NIEDZIELA ADWENTU. W Roku Miłosierdzia Bożego Kościół kieruje do nas słowa
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zachęty, abyśmy podjęli trud przygotowania naszego serca na radosny obchód wielkiej
tajemnicy naszego zbawienia. Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii ostatni w tym roku
kalendarzowym Dzień Fatimski. Wraz z Maryją chcemy trwać na modlitwie prosząc Boga
o dar miłości i dobrego przeżycia świąt. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. i
nabożeństwo fatimskie.
Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin.
Serdeczną modlitwą i życzliwą pomocą otoczmy ludzi biednych, samotnych i bezdomnych.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
W środę o godz. 19.00 spotkanie biblijne.
W czwartek od godz. 17.00 do 18.00 spowiedź przedświąteczna dla dzieci.
W piątek o 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, serdecznie zapraszamy.
O godz. 19.30 spotkanie adwentowe dla młodzieży gimnazjalnej klasy I II i III i okazja do
spowiedzi świętej.
W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
O godz. 11.00 spotkanie przed świąteczne dla wszystkich ministrantów i Marianek.
W sobotę 19 grudnia o godz. 15.00, w stołówce OPS-u przy ul. Kard. Wyszyńskiego 10,
odbędzie się Wieczór Wigilijny dla osób samotnych i starszych wiekowo. Zaproszenia są do
odebrania w kancelarii parafialnej, serdecznie zapraszamy do udziału.
W sobotę o godz. 16.30 będzie nauka dla rodziców i chrzestnych, których dzieci przyjmą
chrzest w IV Niedzielę Adwentu oraz w okresie świąt Bożego Narodzenia.
W niedzielę o godz. 16.00 nabożeństwo adwentowe i adoracja Najśw. Sakramentu do
godz. 18.00, jako duchowe przygotowanie parafii do świąt Bożego Narodzenia. W czasie
adoracji będzie spowiedź święta.
Zapraszamy do udziału w Roratach, które odprawiane są codziennie o godz. 7.00 i 18.00.
Rozpoczyna się już trzeci tydzień adwentowego czuwania i przygotowania do świąt
Bożego Narodzenia. Zbliżające się święta pragniemy przeżyć w duchu chrześcijańskiej
miłości, będąc pojednani z Panem Bogiem i bliźnimi. Okazja do spowiedzi jest codziennie:
rano od 6.30 do 7.30 i wieczorem od 17.00 do 18.30. Aby spotkanie z Chrystusem
przebaczającym było owocne należy przed spowiedzią zrobić dobry rachunek sumienia i żal
za grzechy.
Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowanie za ofiarowane dary dla osób
najbardziej potrzebujących pomocy, jednocześnie zaprasza do sklepiku w domu
katechetycznym, do nabycia są: dewocjonalia, kartki świąteczne, świece wigilijne i opłatki.
Zachęcamy Parafian do częstego nawiedzania Kaplicy Miłosierdzia Bożego, która na ten
święty czas Roku Jubileuszowego została specjalnie przygotowana, aby każdy z nas mógł
zyskać odpust związany z Rokiem Świętym i w ciszy własnego serca usłyszeć głos Chrystus
Miłosiernego.
Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary,
które przeznaczone są na potrzeby naszej parafii i kościoła.
Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego na radosny czas adwentu.
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TAJEMNICA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Bogactwo tajemnicy Bożego miłosierdzia po części
odsłania przed nami Natchniony Autor, który na kartach Pisma
Świętego odzwierciedla całe piękno miłosiernego Boga. On to
poprzez swoje słowa i czyny kierowane do narodu wybranego
pozwalał już wtedy doświadczać nieskończonej miłości, dobroci
i mocy jaką niesie ze sobą Boży Majestat. Nieustannie
okazywane zmiłowanie nad niewiernością i grzechem ludzi,
odsłaniało Serce Boga przepełnione czystą miłością, dającą
poznać Stwórcę i zobaczyć wielkość tajemnic, które w sobie
kryje. Głębię Bożego miłosierdzia i miłość, która nie ma granic, przynosi nam w
całej pełni Syn Człowieczy, godząc się na ubogie narodzenie pośród synów
ludzkich, świadomą mękę i ofiarną śmierć dla naszego odkupienia. Bóg nie
poprzestał na chwalebnym zmartwychwstaniu. Dalej głosi orędzie swojego
miłosierdzia i odsłania jego przepastne tajemnice, poprzez umiłowane, wybrane i
powołane do tego zadania dusze. Przez nie ukazuje światu, że nie ma On większego
pragnienia jak to, by Jego owce w Nim widziały jedynego Pasterza dającego życie z
miłości. Poprzez usta świętych wielokrotnie powtarza, że Boże Serce nie mieści
już w sobie darów, jakie pragnie rozlać na ludzi.
W wielkim zaufaniu Bóg odsłonił tajemnice Swej miłości przed pokorną i
skromną zakonnicą - siostrą Faustyną Kowalską. Ją to uczynił apostołką Swojego
miłosierdzia i ukazał tajemnice, których żaden z umysłów ludzkich i anielskich zgłębić
nie zdoła. Orędzie, które godnie głosiła w swoim krótkim życiu, o wiele głębiej
pozwala nam wniknąć w rzeczywistość miłosierdzia Bożego. „Otwórzmy się więc na
Boga bogatego w miłosierdzie”, prosił Jan Paweł II. Największą tajemnicą Bożego
miłosierdzia jest nieustanna Jego troska o dusze, które są zagrożone i giną z powodu
uwikłania w zło i grzech. To On nieustannie woła do nas „wróć synu, wróć z daleka...
wróć, synu, wróć Ojciec czeka...”. Ale Bóg nie tylko czeka na nawrócenie się
człowieka - on biegnie naprzeciw ze Swoją łaską i balsamem miłosierdzia. „O zdroju
żywota, niezgłębione miłosierdzie Boże, ogarnij świat cały i wylej się na nas” - po to,
byśmy nie zginęli z powodu naszych upadków, słabości i grzechów. Tajemnica
Bożego miłosierdzia niesie w sobie prawdę, iż Boża miłość o całą wieczność większa
jest od nędzy człowieka. „Niech wszelka dusza pozna, jak dobry jest Pan, niech się nie
lęka obcować z Nim i niech się nie wymawia niegodnością swoją, i niech nigdy nie
odkłada na później zaproszeń Bożych, bo kto pragnie zbawienia, dla tego jest otwarte
morze niewyczerpanych tajemnic miłosierdzia Pańskiego”.
Do nas samych należy wybór na ile chcę i czy w ogóle chcę poznać owe
tajemnice Bożego miłosierdzia ...

