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ZE SŁOWA BOŻEGO NA III NIEDZIELĘ ADWENTU 
 Iz 61,1-2a.10-11; Łk 1,46-50.53-54; 1 Tes 5,16-24; Iz 61,1; J 1,6-8.19-28 

      Pojawił się człowiek posłany przez 
Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on 
na świadectwo, aby zaświadczyć o światło-
ści, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie 
był on światłością, lecz /posłanym/, aby za-
świadczyć o światłości. Takie jest świadec-
two Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Je-
rozolimy kapłanów i lewitów z zapyta-
niem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie za-
przeczył, oświadczając: Ja nie jestem Me-
sjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy je-
steś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty 
jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powie-
dzieli 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 za-
dawali 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. J 1,6-8.19-28  

KOMENTARZ 

      Dzisiaj w ewangelii nie ma żadnego 
słowa, które by bezpośrednio wypo-
wiedział Jezus. Rzadko bywa tak, że w 
Słowie Bożym na Niedzielę nie spoty-
kamy imienia „Jezus”. Dziś spotykamy 
się tylko z Janem Chrzcicielem, który 
jest wyłącznie głosem, wołającym na 
pustyni. Słyszymy często różne głosy, 
ale słów nie rozumiemy. Jan Chrzciciel 
mówi, że jest głosem wołającym na pu-
styni, jest kimś kto krzyczy, ale nie jest 
zrozumiałym. Dopiero po spotkaniu z 
Chrystusem wiemy kim jest Jan Chrzci-
ciel, bo Chrystus nadaje Mu tożsamość. 
Można zauważyć, że tak wielki i święty  

człowiek nie zna swojej tożsamości. 
My też się z nią borykamy zadając so-
bie pytanie: kim my właściwie jeste-
śmy? Na to pytanie może odpowie-
dzieć tylko Jezus, bo zna naszą tożsa-
mość.  My o sobie wielu rzeczy nie mó-
wimy z różnych względów, ale On do-
kładnie wie, że nie jesteśmy tacy jak 
nam się wydaje. Adwent to czas, który 
ma uaktywnić nasze głody i pragnie-
nia poznania siebie. Czasem może nie 
dajemy radę z naszą grzesznością i po-
łamanym życiem. Jeśli tak jest, to ten 
czas jest na to dobrą odpowiedzią, że 
Bóg do Ciebie idzie.         Ks. Wojciech 
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KONKURS DLA DZIECI 
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o 
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE: Kto się urodził wcześniej? Jezus czy Jan Chrzciciel? Jaka jest różnica wieku?  

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„NIEDZELA GAUDETE” 
       Obchodzona dzisiaj III Niedziela Ad-
wentu, obleczona w szaty liturgiczne koloru 
różowego (fiolet czasu nawrócenia zmieszany 
z bielą świątecznej radości) jest nazywana 
Niedzielą Różową lub – z łaciny, od słów an-
tyfony na wejście: „Gaudete in Domino”, czyli 
„Radujcie się w Panu” – Niedzielą Gaudete. 
Choć Adwent jest czasem oczekiwania i po-
kuty, ot nie mamy wyzbywać się w nim rado-
ści. Nie ma ona jednak wynikać z faktu wcze-
śniejszego rozpoczęcia świętowania Bożego 
Narodzenia – w handlu Święta trwają już na 
dobre – lecz ma być radością tego, kto czeka, 
ale wie, że nie jest jeszcze gotowy przyjąć Go-
ścia, dlatego potrzebuje jeszcze czasu, by le-
piej się przygotować. Niedziela Gaudete, której 
kolor zwiastuje bliskość Świąt, to niedziela 
chrześcijan świadomych tego, że żyją w cza-
sach ostatecznych, a więc ludzi niecierpliwie 
czekających na powtórne przyjście Zbawi-
ciela. Świadomość końca nie napełnia ich jed-
nak bojaźnią, lecz nadzieją na wieczne przeby-
wanie w Bożej Obecności. Niedziela „Gaude 
te”jest w tym roku także pierwszym dniem 
drugiej części Adwentu. Jej teksty liturgiczne  

przygotowują już bezpośrednio do Uroczysto-
ści Narodzenia Pańskiego, a charaktery-
styczne są w niej tzw. antyfony „O”: O Sa-
pientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis 
David, O Oriens, O Rex gentium, O Emma-
nuel. Oparte są na obrazach i symbolach biblij-
nych. Stanowią siedem kolejnych zwrotek pie-
śni „Mądrości, która z ust Bożych wypły-
wasz” opowiadającej o tęsknocie Izraelitów za 
Mesjaszem. Zostały włączone do Mszy Świętej 
jako wersety aklamacji przed Ewangelią. 
Pierwsze litery antyfon (pomijając „O”) czy-
tane od tyłu tworzą zdanie: ERO CRAS, które 
znaczy: BĘDĘ JUTRO. Jeśli chcemy przeżyć 
Adwent sensownie i dojrzale, musimy bardzo 
mocno wsłuchać się w Słowo Boże w tym cza-
sie czytane, które wzywa nas do nawrócenia. 
W żadnym wypadku nie kłóci się to jednak z 
radością, tak mocno w Adwencie podkre-
ślaną. Bo nawrócenie ma doprowadzić chrze-
ścijanina do największej radości – radości 
przebywania z Panem. Adwent jest zatem mą-
drą radością z czekania, która z jednej strony 
przygotowuje do spotkania, a z drugiej – nie 
może się go już doczekać.             Ks. Mateusz 

        MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy para-

fialne rekolekcje adwentowe, które po-

mogą nam duchowo przygotować się do 

świąt Bożego Narodzenia. Rekolekcje 

głosi o. Paweł Sawiak SJ wraz ze wspól-

notą „Mocni w Duchu” z Łodzi. 

Program rekolekcji: 

➢ nauki rekolekcyjne dzisiaj pod-

czas każdej Mszy Świętej; 

➢ nauka rekolekcyjna dla młodzieży 

dzisiaj po Mszy świętej o godz. 

19.30; 

2. W poniedziałek, wtorek nauki rekolek-

cyjne na Mszach Świętych o godz. 9:00 i 

18:00. W tych dniach nie będzie Mszy 

Świętej o godz. 8:00; 

3. W poniedziałek na godz. 19.00 zapra-

szamy na koncert uwielbieniowy. 

4. Dzieci zapraszamy na dodatkową Mszę 

świętą roratnią z nauką dla dzieci w po-

niedziałek i wtorek na godz. 16.00; 

5. Kończy się czas Adwentu. Starajmy się 

dobrze wykorzystać ostatnie dni przygo-

towania na przyjście Zbawiciela. Roraty 

od poniedziałku do soboty o godz. 6:30. 

6. Spowiedź przed Świętami podczas reko-

lekcji w poniedziałek i wtorek od godz. 

8:30 i od 17:30 oraz od piątku do soboty 

(22-23 XII) podczas rorat i wieczorem od 

godz. 17:00. W niedzielę, 24 XII podczas 

Mszy świętych do godz. 12.30. 

7. W Święta Bożego Narodzenia spowiedzi 

nie będzie! 

8. W przyszłą niedzielę, 24 XII z racji Wigi-

lii Bożego Narodzenia nie będzie Mszy 

świętych o godz. 14.00, 18.00 i 19.30. Jed-

nocześnie przypominamy o obowiązku 

uczestnictwa tego dnia w Mszy świętej i  

informujemy, że uczestnictwo w Mszy 
świętej wigilijnej dla dzieci i w Pasterce 
nocą czyni zadość uczestnictwa w Mszy 
świętej w Uroczystość Bożego Narodze-
nia, a nie w niedzielę. 

9. W Wigilię Bożego Narodzenia zapra-

szamy: 

➢ na Mszę Świętą wigilijną dla dzieci 

o godz. 17:00.  

➢ na Mszę Świętą Pasterką o północy, 

którą poprowadzi o. Grzegorz Lojtek 

SJ. 

W Uroczystość Bożego Narodzenia Msze 

Święte według porządku niedzielnego poza 

Mszą świętą o godz. 6.30. 

10. Zachęcamy do oglądania filmu z ko-

mentarzem do niedzielnej Ewangelii w 

każdą niedzielę o godz. 9.15, 12.15 i 19.15. 

11. Trwa sprzedaż świec w ramach akcji 

Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

12. Zachęcamy do zakupu ręcznie robio-

nych kart bożonarodzeniowych. Uzyskane 

fundusze ze sprzedaży zasilą Caritas w wigi-

lijnym dziele pomocy naszym parafianom. 

13. Po Mszy Świętej ministranci będą 

sprzedawać sianko na stół wigilijny. 

14. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę in-

westycyjną. Zebraliśmy 11 293 zł.   

15. Po Mszy świętej do nabycia prasa kato-

licka: Gość Niedzielny i Niedziela, biuletyn pa-

rafialny Ave Maria. 

16. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, 

budowniczych i dobrodziejów naszego ko-

ścioła oraz zmarłych z naszych rodzin po-

lećmy teraz Bożemu miłosierdziu: wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie. 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 18 GRUDNIA 2017 R.  

6.30 † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 
1) † Michalina Tokarska 
2) † Marek, Helena, Jerzy oraz zmarli z rodziny Zborowskich 

18.00 † Jadwiga Kreft oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

 WTOREK, 19 GRUDNIA 2017 R.  

6.30 
1) † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 
2) O łaskę nawrócenia dla Piotra i Michała 

8.00 † Mirosława Lewandowska w 5 miesięcy po śmierci 
18.00 † Piotr oraz zmarli z rodziny Kalichów i Sawickich 

 ŚRODA, 20 GRUDNIA 2017 R. 

6.30 
1) † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 
2) O łaskę nawrócenia dla Piotra i Michała 

8.00 † Joasia Bogusz w 23. rocznicę śmierci 

18.00 † Wacław Malinowski w 3. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

 CZWARTEK, 21 GRUDNIA 2017 R.  

6.30 † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 
1) †  Marianna, Franciszek, Henryk, Eugenia, Helena, Bolesław 
2) † ks. Władysław, Helena, Edward Białczakowie  

18.00 † Tadeusz w 6. rocznicę śmierci 

 PIĄTEK, 22 GRUDNIA 2017 R.  

6.30 † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Aniela w 14. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

18.00 
1) † Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2) †  Janina Osmołowska w 25. rocznicę śmierci 

 SOBOTA, 23 GRUDNIA 2017 R.  

6.30 † Za dusze w czyśćcu cierpiące 

8.00 
1) † Jan Iwanowski w 8. rocznicę śmierci oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron 
2) O nawrócenie dla Piotra 

18.00 † Edmund Włoch w 9. rocznicę śmierci 

 IV NIEDZIELA ADWENTU, 24 GRUDNIA 2017 R. – WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO 

6.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i dary Ducha Świętego 
dla Marcina w 28. rocznicę urodzin 

8.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i dary Ducha Świętego 
dla ks. Adama w dniu imienin 

9.30 † Waldemar w 18. rocznicę śmierci oraz rodzice i dziadkowie z obojga stron 

11.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Teresy i 
Elżbiety z okazji urodzin  

12.30 Za parafian 

17.00 O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny  

24.00 

1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla rodziny 
Trzeciaków i Lenkiewiczów  
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Ewy z 
okazji rocznicy chrztu świętego i 75. rocznicy urodzin oraz za zmarłych chrzestnych  
3) †  Maria i Józef oraz zmarli dziadkowie: Piotr, Magdalena, Bronisława (k) oraz 
Michał 
4) Za parafian 

 


