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ZE SŁOWA BOŻEGO NA III NIEDZIELĘ ADWENTU 
(So 3,14–18a); (Iz 12,2–3,4bcd,5–6); (Flp 4,4–7); ; (Łk 3,10–18); 

    Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go 
tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpo-
wiadał: „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: „Nauczy-
cielu, co mamy czynić?”. On im odpowia-
dał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile 
wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: 
„A my, co mamy czynić?”. On im odpowia-
dał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo 
nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swo- 

im żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napię-
ciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do 
Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak prze-
mówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; 
lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie 
jestem godzien rozwiązać rzemyka u sanda-
łów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym 
i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczysz-
czenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spi-
chrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. 
Wiele też innych napomnień dawał ludowi i 
głosił dobrą nowinę.                  (Łk 3,10–18) 

KOMENTARZ 
       Co mam czynić i co mam zmieniać? 
Na to pytanie, które bardzo szczególnie 
wyłania się z dzisiejszej ewangelii powi-
nien sobie zadać każdy z nas. Jest ono bar-
dzo właściwe i pewnie dręczy każdego z 
nas. Do Świąt Bożego narodzenia jeste-
śmy już bliżej, niż dalej. Czy w naszym 
życiu jest podobnie, że do spotkania z Bo-
giem w wieczności dzieli nas bliższy, 
bądź dłuższy odcinek? Tego nie wiemy, 
więc dobrze jest w sobie zaktualizować 
odpowiedź na to pytanie, które ludzie za-
dają Janowi Chrzcicielowi w dzisiejszej 
ewangelii. Może warto jest sobie postawić 
pytanie: co Ciebie rozbija? Co sprawia, że 
jesteś smutny, niezadowolony i nieszczę-
śliwy? Co robić, by nie odczuwać wyrzu-
tów sumienia i mieć pewność, że się zyska  

upodobanie w oczach Boga? Przede 
wszystkim dojrzewać duchowo, rozpo-
czynając od małych kroków. Najlepiej, 
kiedy skupiamy się na dniu bieżącym, a 
nie na przyszłości. Może zamiast słów: 
„od dziś już zawsze będę uczciwy” po-
wiedz, że „dziś będziesz uczciwy”. Od 
świeżo zasadzonego warzywa ogrodnik 
najpierw oczekuje jednego maleńkiego 
listka, a nie owoców. Nie wyprzedzajmy 
przyszłości i nie analizujmy jej, myśląc 
czy uda się zmienić coś na lepsze, czy nie. 
Tym co najbardziej utrudnia nasze na-
wrócenie jest często pojawiająca się myśl 
wątpiąca, że w moim życiu mogą zaist-
nieć piękne owoce. Jeśli ich pragniesz, to 
zacznij już dziś od najbardziej delikat-
nych korekt samego siebie.   Ks. Wojciech   
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WŁAŚCIWA DROGA… 
      Nieprzyjaciel doskonale zdaje sobie sprawę, że nie złapie w pułapkę duszy, która jest odważna, wzbudza-
jąc w niej strach lub rozczarowanie. Będzie więc próbował uczynić to na terenie jej własnych kompetencji i 
zdolności. Będzie usiłował zwabić ją czymś, co z pozoru jest dobre, by stopniowo sprowadzać ją z właściwej 
drogi. Lekkie zboczenie z drogi, które początkowo jest pozornie bez znaczenia, ostatecznie nas gubi. Trzeba 
wiedzieć, że łaska dana na początku może pochodzić od Boga, jednak z biegiem czasu zostaje wypaczona 
przez nieprzyjaciela. Między pierwotną, a późniejszą jej postacią powstaje nieznaczna rozbieżność, która, jeśli 
nie naprostuje się steru, prowadzi do zmiany kursu o 180 stopni. Początkiem tego zwrotu może być wątpli-
wość w rodzaju: „Niby chodzi o to, lecz nie do końca…                                                          Marie-Anne Le Roux 

BOŻA APTECZKA  
    Bóg uczy mnie cierpliwości. Od jakiegoś 
czasu dość intensywnie. Przykładowo: je-
żeli wejdę do Biedronki i są cztery kasy, to 
zawsze staję w najkrótszej kolejce i zawsze 
stoję najdłużej. Widząc, jak w tych długich 
kolejkach płacą już ci, którzy byli ostatni, ja 
stoję w miejscu. Co mi pozostaje? Mówię: 
dzięki Ci Boże, że pracujesz nade mną, że 
mnie zmieniasz, choć to trudne. Także za 
spełnienia i przełomy, o które proszę, a 
które jednak dostaję za pięć dwunasta, 
czyli tuż przed przepaścią. I tak sobie coraz 
częściej myślę: co to jest ten czas do wiecz-
ności? Wytrwałość i cierpliwość rodzą naj-
piękniejsze owoce: „Chlubimy się także z 
ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wy-
trwałość, a wytrwałość – wypróbowaną 
cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję”. 
Ten bastion w moim życiu zdaje się dla 
mnie najtrudniejszy do zdobycia. Cierpli-
wość. Ach wiem, jak to jest trudne dla 
wielu. Jesteśmy jak te małe dzieci i zaczy-
namy tupać, gdy Ojciec nie daje nam cze- 

goś w momencie, w którym już to chieliby-
śmy mieć. Tyle, że On wie lepiej, kiedy jest 
na to najlepszy czas. Czy dałbyś bowiem 
siedmiolatkowi w prezencie skuter lub sa-
mochód? A Bóg mówi do nas: „Cierpliwy 
do czasu dozna przykrości, ale później ra-
dość dla niego zakwitnie”. Cierpliwość bo-
gobojnego nie dozna zawodu. Niektórzy 
nie dostawszy tego, o co proszą w czasie, 
w którym chcą, buntują się wewnętrznie i 
usychają. Czasami chcieliby już umierać, 
bo tracą wiarę – niepotrzebnie. I na to Bóg 
mówi: „O śmierci, dobry jest twój wyrok 
dla człowieka biednego i opadającego z sił, 
dla starca zgrzybiałego, nękanego tro-
skami o wszystko, dla zbuntowanego i 
tego, co stracił cierpliwość. Tak więc przy-
jacielu, gdy dziękujesz Bogu za cierpli-
wość, jaką On tobie okazuje nie odwracając 
się od Ciebie, pomimo Twoich występków 
bądź też cierpliwy i chciej się nauczyć tej 
cnoty w swoim życiu. Ta nauka może do-
prowadzić Cię do zwycięstwa. A. Łodziewski. 

     MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Od jutra rozpoczynamy drugą 
część Adwentu, która ma nas 
bezpośrednio przygotować do 
obchodów świąt Bożego Naro-
dzenia. Starajmy się dobrze wy-
korzystać te ostatnie dni przygo-
towania na przyjście Zbawiciela. 
Roraty od poniedziałku do so-
boty o godz. 6:30. Spowiedź 
przed Świętami podczas w pią-
tek i sobotę (21-22 XII) podczas 
rorat i wieczorem od godz. 17:00. 
W niedzielę, 23 XII podczas Mszy 
świętych. 

• W Wigilię i Święta Bo-
żego Narodzenia spowiedzi nie 
będzie! 

2. Zapraszamy na modlitwę uwiel-
bienia z konferencją w ponie-
działek (17 XII) o godz. 20.00 do 
kaplicy MBF. 

3. Zapraszamy na katechezę dla do-
rosłych w poniedziałek o 18.30 
do sali parafialnej. Temat spo-
tkania: „Czy Jezus narodził się z 
Niepokalanie Poczętej?”. Kate-
chezę poprowadzi ks. Andrzej. 

4. Zapraszamy na spotkanie opłat-
kowe Klubu Seniora w sobotę 
(22 XII) na godz. 16.00 do sali pa-
rafialnej. 

5. Msze święte w tym tygodniu: 

• w czwartek (20 XII) o 
godz. 18.00 zbiorowa za zmar-
łych. Intencje można składać w 
zakrystii i biurze parafialnym. 

• w sobotę (22 XII) o godz.  

• 19.00 z nabożeństwem do 
św. Rity i ucałowaniem relikwii w 
czasie, której będziemy szczegól-
nie modlić się o dar potomstwa. 

6. Przy wyjściu z kościoła 
można otrzymać opłatki na stół 
wigilijny. Ofiary złożone przy tej 
okazji będą przeznaczone na bu-
dowę nowego, ruchomego żłóbka 
do naszego kościoła. 

7. Trwa sprzedaż świec w ra-
mach akcji Caritas Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom. 

8. Dziękujemy za ofiary zło-
żone na tacę inwestycyjną. Zebra-
liśmy 11 427 zł. 

9. Po Mszy świętej będziemy 
zbierali ofiary do puszek na rato-
wanie kościoła pw. św. Mikołaja 
w Gdańsku na Starym Mieście, 
który ze względu na pękające 
sklepienie został zamknięty do 
odwołania na początku listopada. 

10. Po Mszy świętej do nabycia: 
Gość Niedzielny, Niedziela, biule-
tyn parafialny Ave Maria, dwu-
miesięcznik biblijny Galilea. 

11. Naszych drogich zmarłych 
polećmy Bożemu Miłosierdziu: 
Ks. Jerzego, budowniczych, do-
brodziejów naszego kościoła, śp.: 
Alfonsa Kreft (l. 84) z ul. Sztormo-
wej, Józefa Stybora (l. 79) z ul. Bi-
twy Oliwskiej oraz zmarłych z na-
szych rodzin: wieczny odpoczy-
nek racz im dać Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 17 GRUDNIA 2018 R. 

6.30 † Czesław Mazur w 36. rocznicę śmierci oraz Aniela Mazur w 18. rocznicę śmierci 

8.00 † Jadwiga, Kazimierz, Wincentyna (k), Zofia  

18.00 
1) † Maria w 4. rocznicę śmierci i Witold Krzemińscy  
2) † Maria i Jan Daszewscy oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

WTOREK, 18 GRUDNIA 2018 R.  

6.30 † Henryk Zborowski w 22. rocznicę śmierci oraz Marek Zborowski  

8.00 Dziękczynna z prośbą o opiekę MBF dla Elżbiety i Teresy w dniu ich urodzin 

18.00 
1) † Jadwiga Kreft z okazji urodzin oraz Alfons Kreft 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla 
Wojciecha z okazji urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny  

ŚRODA, 19 GRUDNIA 2018 R.  

6.30 † Helena, Franciszek, Antoni  

8.00 † Elżbieta Kondracka w miesiąc po śmierci 

18.00 
1) † Waldemar w 19. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha 
Świętego, szybki powrót do zdrowia dla ks. Dariusza z okazji jego imienin 

CZWARTEK, 20 GRUDNIA 2018 R.  

6.30 † Helena, Franciszek, Antoni 

8.00 † Joasia Bogusz w 24. rocznicę śmierci 

18.00 
1) † Msza święta zbiorowa za zmarłych 
2) † Maciej Miatkowski w 1. rocznicę śmierci oraz rodzice i rodzeństwo z obojga 
storn 

PIĄTEK, 21 GRUDNIA 2018 R.  

6.30 † Zmarli z rodziny Izdebskich, Wysokińskich, Harczyńskich  

8.00 † Mąż Edward Gierkiewicz w 10. rocznicę śmierci 

18.00 † Tadeusz w 7. rocznicę śmierci 

SOBOTA, 22 GRUDNIA 2018 R.  

6.30 † Helena, Franciszek i Antoni  

8.00 † Piotr oraz zmarli z rodziny Kalichów i Sawickich  

18.00 † Edmund Włoch w 10. rocznicę śmierci 

19.00 † Monika Szwarc w miesiąc po śmierci 

IV NIEDZIELA ADWENTU 
23 GRUDNIA 2018 R. 

6.30 † Jan Iwanowski w 9. rocznicę śmierci oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

8.00 
Dziękczynna z okazji 80. rocznicy urodzin Heleny z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę MBF dla niej i jej męża Jana 

9.30 O łaskę zdrowia dla Zygfryda 

11.00 Dziękczynna z prośbą o uwolnienie Dariusza z uzależnień i jego matki 

12.30 Za Parafię 

14.00 † Aniela w 15. rocznicę śmierci 

18.00 † Janina Osmołowska w 26. rocznicę śmierci 

19.30 † Henryk Bielecki w 6. rocznicę śmierci 
 


