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III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 1,6-8.19-28)
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na
świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on
światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Takie jest świadectwo Jana.
Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty
jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali
go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś
prorokiem?”. Odparł: „Nie!”. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać
odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”. Odpowiedział: „Jam głos
wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz”.
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego:
„Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”.
Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie,
który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”.
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
ZNAĆ PRAWDĘ O SOBIE
Często chcemy uchodzić za kogoś, kim nie
jesteśmy. Wydaje nam się, że możemy w ten
sposób coś zyskać lub najzwyczajniej poczuć się
lepiej, jak ktoś ważniejszy czy piękniejszy. Nie
jest to jednak droga, która może wnieść dobro
w nasze życie. Nikt nie każe nam obnosić się
z własnymi słabościami czy ograniczeniami.
Mamy prawo do tego, aby zostały uszanowane.
Jednakże przed Bogiem i sobą musimy znać
prawdę o sobie samych, o tym, kim jesteśmy
i w jakim miejscu naszego życia się znajdujemy.
Święty Benedykt poucza mnichów w swojej
Regule: Nie pragnąć, by nas nazywano
świętymi, zanim nimi zostaniemy. To bardzo
mądra rada. Ile razy dajemy komuś wskazówki
dotyczące jego problemów lub życia
duchowego, kompletnie nie mając pojęcia o

tym, co mówimy?! To takie bardzo ludzkie, że
chcemy być docenieni, dostrzeżeni, podziwiani.
Jeśli jednak zaczynamy na tym budować swój
obraz siebie, to wcześniej czy później czeka nas
katastrofa. Uznanie prawdy o sobie nie będzie
zapewne proste, ale zaowocuje tym, że
budować będziemy na stabilnym fundamencie,
którego gwarantem jest ten, który sam jest
Prawdą. z wodami naszego chrztu. W
ostateczny sposób to zwycięstwo dokona się na
Krzyżu. To jest właśnie dobra nowina
chrześcijańska: Bóg umarł za nas, abyśmy mieli
w Nim życie.
Jezu, ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Obdarz
nas łaską stanięcia w prawdzie przed Tobą
i nami samymi, aby mogła ona przemieniać
i kształtować nas od wewnątrz.

P ORZĄDEK M SZY ŚW . 18-24.12.2017 R .
PONIEDZIAŁEK – 18.12.2017
7.00 - wolna intencja
18.00 - Za † ojca Ryszarda, matkę Lidię, brata Jerzego, †† z rodz.
- wolna intencja
WTOREK – 19.12.2017
7.00 - wolna intencja
18.00 - Za † ks. Franciszka Truty, d. w c.
- Za † żonę Danutę w k. r. śm., syna Michałka, ojca Roberta, teściową Janinę, †† z rodz.,
d. w c.
ŚRODA – 20.12.2017
7.00 - Za † męża Henryka Scholz w 25 r. śm., syna Antoniego, †† rodz. z obu str., brata Edmunda,
siostrę Annę, szwagrów Jana i Waltra, szwagierkę Różę, d. w c.
18.00- Za † kuzynkę Joannę Żurek
- wolna intencja
CZWARTEK – 21.12.2017
7.00 - Za †† Annę i Artura Skowronek, †† z rodz. i d. w c.
18.00- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Barbary z ok. ur. oraz o bł. B. dla rodz.
- wolna intencja
PIĄTEK – 22.12.2017
7.00 - wolna intencja
15.00- Godzina Miłosierdzia i adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00- Za † matkę Stanisławę w 30 r. śm., †† z rodz.
- Za † babcię Józefę w k. r. śm., mamę Walerię z ok. ur., tatę Jana, brata Bogumiła, ciocię Wandę,
†† dziadków z obu str., †† z rodz. Białkowskich, Skórów
SOBOTA – 23.12.2017
7.00 - wolna intencja
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. córki Beaty z ok. 30 r. ur.
- Za †† rodz. Janinę i Adama Pietrzyk, Tadeusza Stefaniaka, braci Jana, Bogdana, Stanisława
Wiśniewskiego, †† z rodz.
IV NIEDZIELA ADWENTU – 24.12.2017 – WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
7.00 - Za † Józefa Papierz w k. r. śm., †† z rodz. i pokr., d. w c.
8.30 - Za † ciocię Celinę Paprocką w 1 r. śm.
10.00 - Za † brata Zygmunta w r. śm., †† rodz. Janinę i Dominika, teściów Kazimierę i Jana Partykę,
dziadków z obu str., d. w c.
- Za † Andrzeja Chwiłowicz, †† jego rodziców Sabinę i Józefa, †† dziadków z obu stron
i †† z rodzin Chwiłowicz i Przybyłek
Za ††rodziców Czesławę i Kazimierza, dziadków z obu stron, †† Stefana Cichoń i jego rodziców
oraz ††z rodziny: Rok, Gajek, Cichoń, Faryan i Lech.
11.15 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Eweliny i Roberta z ok. 15 r. śl. oraz o bł. B. dla dzieci
i całej rodziny, a także powrót do zdr. dla mamy Reginy
16.00- Pasterka dla dzieci
24.00- Pasterka dla dorosłych

O G Ł O S Z E N IA D US Z P A S TE R S K I E 17-24.12.2017
1. III NIEDZIELA ADWENTU – Kościół kieruje do nas słowa zachęty, abyśmy z radością podjęli
trud przygotowania naszego serca na obchód wielkiej tajemnicy naszego zbawienia.
 o godz. 16.00 nabożeństwo adwentowe
 o godz. 16.00 w stołówce OPS-u przy ul. Kard. Wyszyńskiego odbędzie się Wieczór
Wigilijny dla osób samotnych i wiekowych, serdecznie zapraszamy i z wielką z radością
oczekujemy.
2. Zachęcamy do udziału we Mszy św. roratniej, która jest najpiękniejszym przygotowaniem
na spotkanie z przychodzącym do nas Jezusem Chrystusem.
Roraty odprawiane są codziennie: rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 18.00.
3. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
4. W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
 o godz. 18.00 uroczyste zakończenie Rorat.
5. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
6. Za tydzień w czwartą niedzielę adwentu przypada – WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
Zachęcamy do chrześcijańskiego przeżycia Wieczoru Wigilijnego oraz pielęgnowania
pięknych zwyczajów wigilijnych: wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii
o narodzeniu Pana Jezusa, łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń oraz wspólny
śpiew kolęd. W dzień wigilijny zachowujemy post od pokarmów mięsnych.
 nie będzie Mszy św. o godz. 15.00.
 Informujemy Parafian, że w czwartą niedzielę adwentu, która jest równocześnie dniem
wigilijnym, kącik sprzedaży będzie zamknięty.
 o godz. 16.00 Pasterka dla dzieci
 o godz. 23.30 – Misterium – Tajemnica Bożego Narodzenia
 24.00 - UROCZYSTA PASTERKA ZA PARAFIAN I GOŚCI
7. W tym tygodniu rozpoczyna się adwentowa spowiedź przedświąteczna. Okazja do
spowiedzi jest codziennie: rano od 6.30 do 8.00 i wieczorem od 17.00 do 19.00.
8. Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym, do nabycia są: świece
wigilijne, kartki świąteczne, dewocjonalia i opłatki. W dni powszednie opłatki wigilijne są
dostępne w kancelarii.
9. Wszystkie sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać do czwartku włącznie.
10. Informujemy parafian, że odwiedziny duszpasterskie rozpoczynamy 28 grudnia 2017 r.
Plan kolędy znajduje się w gablotce, gazetce oraz na stronie internetowej naszej parafii.
11. Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
Dziękujemy także za okazywaną życzliwość, ofiarną pomoc i dar modlitwy. Niech Boże
Dziecię, które do nas przychodzi napełni nasze serca darem miłości i pokoju.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA – 2017/2018
DATA

DZIEŃ

28.12.2017

Czwartek

29.12.2017

Piątek.

16.00 Kard. Wyszyńskiego 5, Ogrodowa

30.12.2017

Sobota

10.00 Fabryczna i Osiedle

31.01.2017

Niedziela

01.01.2018 Poniedziałek

GODZ.

ULICA

16.00 Kard Wyszyńskiego 3, Kard Wyszyńskiego 1i 4

-

ŚW. SYLWESTRA - ZAKOŃCZENIE ROKU 2017

-

NOWY ROK

02.01.2018

Wtorek

16.00 Kard. Wyszyńskiego 7

03.01.2018

Środa

16.00 Kard. Wyszyńskiego 9

04.01.2018

Czwartek

05.01.2018

Piątek

06.01.2018

Sobota

-

07.01.2018

Niedziela

-

16.00 Topolowa 1, 2, 4 i Klonowa 6 i 8
16.00 Klonowa 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20
OBJAWIENIE PAŃSKIE

08.01.2018 Poniedziałek 16.00 Mieszka I, Władysława Łokietka
9.01.2018

Wtorek

16.00 Nefrytowa, Topazowa, Agatowa, Rubinowa, Księcia Alberta

10.01.2018

Środa

11.01.2018

Czwartek

16.00 Sosnowa 4 i 6

12.01.2018

Piątek

16.00 Sosnowa 5a i 7

13.01.2018

Sobota

10.00 DZIEŃ FATIMSKI – Kard. Wyszyńskiego 8 i 10

14.01.2018

Niedziela

16.00 Sosnowa 1 i 5 oraz 3, 9, 11

-

15.01.2018 Poniedziałek 16.00 Gogolińska 7,7a,9,11,11a,13,15
16.01.2018

Wtorek

16.00 Gogolińska 17,17a,19,19a,21,21a i 27

17.01.2018

Środa

18.01.2018

Czwartek

19.01.2018

Piątek

16.00 Bursztynowa (blok i domki) Henryka Pobożnego

20.01.2018

Sobota

10.00 Strzelców Bytomskich; Kolęda dodatkowa

16.00 Młyńska, Jarzębowa, Brzozowa
16.00 Krzywoustego
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