
 Słowo Boże na III niedzielę Adwentu jest bardzo proste, co nie znaczy, że łatwe. 
Mamy być hojni w dawaniu, nie żałując niczego nikomu, kto tylko jest potrzebujący. 
Nie mamy wykorzystywać swojej pozycji, by kogoś uciskać i używać do swoich celów. 
Nie mamy nadużywać swojej siły i władzy, żeby kogoś stłamsić. To adwentowe rady Jana 
Chrzciciela.
 Jako chrześcijanie jesteśmy w szczególny sposób wezwani do miłości bliźniego. 
A ma być to miłość nie tylko w teorii, ale miłość czynna i bardzo konkretna, przejawiająca 
się w konkretnych czynach wobec konkretnych ludzi. Czy jest lepszy czas niż Adwent, 
żeby podjąć się takiego wyzwania?
 Pomoc bliźniemu będzie nas trochę kosztować: „Kto ma dwie suknie, niech jedną 
da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Istnieje jednak pokusa, 
żeby swoją hojność wynagrodzić sobie w inny sposób – oczekując podziwu od innych.
 A tymczasem prawdziwe naśladowanie Jezusa w czynnej miłości bliźniego pro-
wadzi do wielkiej pokory, czyli uznania, że to nie ja jestem zbawicielem świata, ale „idzie 
mocniejszy ode mnie”. Mam być Chrystusem, a nie Go sobą zasłaniać.
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HOJNOŚĆ W DAWANIU, POKORA W NAŚLADOWANIU
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA III NIEDZIELĘ ADWENTU
So 3,14-18a; Iz 12,2-6; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18 

 Pytały go tłumy: „Cóż więc 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 czy-
nić?” 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 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”.

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO

ŚWIĘTY JAN OD KRZYŻA, 
PREZBITER I DOKTOR KOŚCIOŁA

14 grudnia

 Jan de Yespes urodził się w roku 1542 w miejscowości Fontiveros koło Avila w 
Hiszpanii jako trzecie dziecko Gonzalo de Yespes i Cataliny Alvarez. Jego rodzice zaj-
mowali się tkactwem. Warunki życia rodzinnego Jana były bardzo ciężkie, gdyż rodzina 
wyrzekła się Gonzalo za to, że on jako szlachcic ośmielił się poślubić dziewczynę z ludu. 
Jeszcze bardziej sytuacja uległa pogorszeniu po śmierci ojca, który zmarł w drugim roku 
życia Jana. Matka zmuszona była oddać go do przytułku. Mając 14 lat zaczął praco-
wać w szpitalu jako pielęgniarz, próbował także pracować i uczyć się zawodu u różnych 
rzemieślników: w tkactwie, krawiectwie, snycerstwie, jako malarz, zakrystian. Jan miał 
pragnienie zostania kapłanem, dlatego też za zarobione pieniądze mógł kształcić się w 
kolegium jezuickim w Medinie (1559-1563), w roku 1563 wstąpił do klasztoru karmeli-
tów również w Medinie, przyjmując imię: Jan od św. Macieja. Zastał jednakże w zakonie 
pewne rozluźnienie w zachowywaniu reguły zakonnej, z czym nie zgadzał się wewnętrz-
nie. W wieku 21 lat złożył śluby zakonne, zastrzegając w duchu, że czyni to według daw-
nej obserwancji, gdy zakonnicy byli wierni pierwotnej regule. Po skończonych studiach 
filozoficznych i teologicznych w Salamance diakon Jan przyjął święcenia kapłańskie w 
roku 1567, mając 25 lat.
 W roku święceń ojciec Jan spotkał karmelitankę Teresę z Avila, która rozpoczę-
ła reformę Zakonu Karmelitanek. Ona to przekonała Jana o potrzebie zreformowania 
Zakonu Karmelitów, a przez to do powrotu do pierwotnej gorliwości. Pewien szlachcic 
ufundował klasztor w Duruelo i tam ojciec Jan przeniósł się wraz z dwoma zakonni-
kami, których pozyskał dla reformy. Wówczas zmienił swoje imię zakonne na: Jan od 
Krzyża. W swoim życiu zakonnym pełnił różne funkcje: mistrza nowicjatu, rektora ko-
legium, przeora w różnych domach zakonnych, wikariusza prowincji zakonnej. Swoją 
pracę apostolską zawsze łączył z intensywnym życiem modlitwy, co też zalecał osobom 
korzystającym z jego kierownictwa duchowego. Nie wszyscy karmelici chcieli reformy. 



Z tego powodu Jan od Krzyża wiele wycierpiał, przez dziewięć miesięcy przebywał w 
więzieniu zakonnym, gdzie był skazany na głód i chłostę. Nie zrezygnował ze swojego 
dzieła. Po ucieczce z więzienia zakładał dalsze klasztory według nowej reguły. Powsta-
wały też nowe prowincje w Hiszpanii i poza jej granicami, a zakonnicy żyjący według 
nowej reguły zwali się karmelitami bosymi w odróżnieniu od karmelitów dotychczaso-
wej reguły zwanych trzewiczkowymi.
 Bóg obdarzył wiernego swojego sługę przeżyciami mistycznymi. Jeden z tych, 
który znał Świętego, tak go scharakteryzował: „Był wzrostu średniego, o wyrazie twarzy 
nieco śniadej, miłych rysach. Jego rozmowa i obejście było uduchowione (...) Wywierał 
ogromne wrażenie, tak że wszyscy, którzy zbliżali się do niego, odchodzili zbudowani i 
zachęceni do cnoty. Posiadał wiedzę i głębokie doświadczenie w sprawach modlitwy i 
obcowania z Bogiem (...) Był rozmiłowany w skupieniu i powściągliwy w mowie. Śmiał 
się rzadko i z wielkim umiarem. Kiedy karcił jako przełożony, a czynił to często, z miłą 
surowością i napominając jak miłujący ojciec z przedziwną pogodą i powagą”.
 Reformator zakonu karmelitańskiego pozostawił po sobie wielkie dzieła mi-
styczne, jak: Wejście na Górę Karmel, Noc ciemną, Pieśń duchową, Żywy płomień mi-
łości, także cały szereg listów, poematów i innych pism. Stał się przez swoją twórczość 
klasykiem literatury hiszpańskiej, a także jednym z najbardziej płodnych i wzniosłych 
twórców chrześcijańskiej literatury mistycznej. Jan od Krzyża miał też wybitne zdolno-
ści plastyczne. Potrafił poprzez rysunek pokazać poglądowo niezwykle skomplikowane 
drogi mistyki.
 Jan od Krzyża, osamotniony, pełen zasług i świętości odszedł do Pana w wieku 
lat 49 w Ubedzie, 14 grudnia 1591 r., zapowiadając, że już jutro brewiarzową Jutrznię 
będzie śpiewał w niebie razem z Matką Bożą. Beatyfikacja naszego Patrona nastąpiła w 
roku 1675 za pontyfikatu papieża Klemensa X, natomiast kanonizował go w roku 1726 
papież Benedykt XIII. Ojciec Święty Pius X ogłosił św. Jana od Krzyża Doktorem Ko-
ścioła w roku 1926, nazywając go „nauczycielem świętości i pobożności”. Relikwie św. 
Jana od Krzyża spoczywają w Kościele Karmelitów w Segowii.
 Źródło: opoka.org.pl



INTENCJE MSZALNE
14-20 grudnia 2015

PONIEDZIAŁEK  14 grudnia 2015 r.

6.30 1) ++ Bartłomiej, Sabina, Teresa, Stefan, Tadeusz, Andrzej z rodziny Jaśko
2) ++ Aleksander i Emila

8.00 ++ Mama Stefania oraz zmarli z rodzin ob. stron

18.00 1) + Krystyna Gerega (greg. 21)
2) + Bronisława Meller (m-c po pogrzebie)
WTOREK   15 grudnia 2015 r.

6.30 ++ Jadwiga, Kazimierz, Wincentyna i Zofia
8.00 + Krystyna Gerega (greg. 22)

18.00 1) ++ Rodzice: Marianna i Alojzy oraz zmarli z rodzin ob. stron
2) ++ Maria i Paweł
ŚRODA    16 grudnia 2015 r.

6.30 1) + Krystyna Gerega (greg. 23)
2) ++ Leon, Waleria i Teresa

8.00 ++ Bolesława (ona), Alfons oraz zmarli z rodzin ob. stron

18.00 1) + Bronisław Kozieja (1. r. śm.)
2) + Paweł Szewczyk (m-c po pogrzebie)
CZWARTEK    17 grudnia 2015 r.

6.30 1) O Boże błog. dla Doroty z okazji urodzin oraz dla całej rodziny
2) ++ Helena, Franciszek i Antoni

8.00 + Joanna Ochylska

18.00 1) + Krystyna Gerega (greg. 24)
2) ++ Maria (1. r. śm.) i Witold Krzemińscy
PIĄTEK  18 grudnia 2015 r.

6.30 1) + Krystyna Gerega (greg. 25)
2) ++ Helena, Franciszek i Antoni

8.00 1) + Jadwiga Kreft
2) + Jerzy Litorowicz (5. r. śm.)

18.00 1) O łaskę intronizacji NSPJ w Polsce i w sercu każdego Polaka
2) + Albin Sirocki (4. r. śm.)
SOBOTA  19 grudnia 2015 r.

6.30 + Krzysztof Krauze (1. r. śm.)
8.00 + Krystyna Gerega (greg. 26)

18.00 1) + Władysława Niklas
2) ++ Franciszka i zmarli z rodziny Olszewskich



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wszystkich parafian, a szczególnie dzieci, zapraszamy na roraty – od poniedziałku 
do soboty o godz. 6:30.

2. Pragniemy podzielić się wielką radością, iż w dniu 7 grudnia 2015 roku JE Ks. Arcybi-
skup Sławoj Leszek Głódź ustanowił ks. Krzysztofa Hapkę proboszczem w nowo usta-
nowionej parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Juszkowie. Ksiądz Krzysztof podjął 
pracę w nowej parafii z dniem 8 grudnia 2015 r. Składamy ks. Krzysztofowi gratulacje, 
życząc obfitości Bożych darów na ten nowy czas pracy duszpasterskiej.

3. Spotkania grup duszpasterskich w tym tygodniu:
• Kandydaci do bierzmowania: we wtorek o godz. 16:30 (I grupa) i w piątek o godz. 

16:00 (II grupa);
• Semper Fidelis: w środę o godz. 18:30 w salce;
• Grupa młodzieżowa: w środę o godz. 19:30;
• Duszpasterstwo Akademickie: w piątek o godz. 20:00 w salce młodzieżowej;
• Kółko Różańcowe Dzieci: w sobotę o godz. 12:00 w salce.

4. Wszystkich lektorów, ministrantów i aspirantów zapraszamy na spotkanie opłat-
kowe w sobotę o godz. 15:00 w salce. Wzorem ubiegłych lat prosimy rodziców o pomoc 
w przygotowaniu spotkania. 

5. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek o godz. 19:00 w salce. Temat spotkania: 
„Jak chodzić na Mszę i nie stracić wiary? Znaczenie gestów i symboli liturgicznych”. 
Katechezę poprowadzi ks. Mateusz.

6. Zapraszamy na rekolekcje ewangelizacyjne z modlitwą o uwolnienie pod hasłem 
„Moc złego ducha” prowadzone przez o. Teodora Knapczyka, które będą odbywać się 
w naszej parafii od czwartku do soboty (17-19 grudnia). 

7. Trwa sprzedaż świec w ramach akcji Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Trwa 
także coroczna sprzedaż ręcznie wykonanych przez p. Barbarę kart bożonarodzenio-
wych. Uzyskane ze sprzedaży fundusze wesprą świąteczną akcję charytatywną.

NIEDZIELA   20 grudnia 2015 r.          
6.30 + Genowefa Rygała (1. r. śm.)

8.00 Msza Św. wynagradzająca NSPJ i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy narodu 
polskiego i całego świata

9.30 1) ++ Marianna i Stanisław
2) + Wacław Malinowski (1. r. śm.)

11.00 ++ Piotr (3. r. śm.) oraz zmarli z rodzin Kalichów i Sawickich
12.30 Za parafię
14:00 + Joasia Bogusz (21. r. śm.)
18.00 ++ Waldemar (16. r. śm.) oraz rodzice i dziadkowie z ob. stron
19.30 + Krystyna Gerega (greg. 27)



Zapraszamy do drugiej edycji akcji „Tutka charytatywna”. Akcja ta polega na wypeł-
nieniu przez osoby chętne toreb żywnością (do 10 kg), by pomóc potrzebującym godnie 
przeżyć Święta. Torby można pobrać przy świecach. 

8. W przyszłą niedzielę ministranci będą sprzedawać sianko na stół wigilijny.

9. Młodzież i dzieci zapraszamy na zimowy wyjazd na narty do Ochotnicy Dolnej w 
dniach 20-27 lutego. W programie: uprawianie sportów zimowych i zwiedzanie (m.in. 
Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Ludźmierza i zamku w Czorsztynie). Koszt: 900 zł. 
Więcej informacji na plakatach i u ks. Adama.

10. Zmarli, których pożegnaliśmy w minionym tygodniu:
śp. Erwin Szołczyński (l. 75) z ul. Mściwoja;
śp. Kazimierz Abramski (l. 78) z ul. Pomorskiej.

INFORMACJE DOSTĘPNE TAKŻE NA TABLICACH I STRONIE INTERNETOWEJ

KOMUNIKAT
o możliwości uzyskania odpustu 

zupełnego w Roku Jubileuszowym 
Miłosierdzia

 Bullą Misericordiae vultus (Obli-
cze Miłosierdzia) Papież Franciszek ogłosił 
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W 
dokumencie tym oraz w wytycznych do-
tyczących odpustów i sakramentu pokuty, 
czytamy, że w Roku Jubileuszowym, który 
trwa od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 
2016 r., wierni mogą czerpać z duchowe-
go skarbca Kościoła i uzyskiwać odpusty. 
Odpust można zyskać raz dziennie dla 
siebie lub dla zmarłych. Aby uzyskać łaskę 
odpustu zupełnego należy spełnić zwyczaj-
ne warunki określone przez Kościół oraz 
dodatkowo wypełnić warunki dotyczące 
Roku Jubileuszowego. Przypominamy, iż 
zwykłe warunki uzyskania odpustu zupeł-
nego to: 
1. sakramentalna spowiedź,
2. Komunia Eucharystyczna,
3. modlitwa według intencji Ojca świę-

tego („Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mary-
jo”  lub inna),

4. wykluczenie przywiązania do jakiego-
kolwiek grzechu, nawet lekkiego (gdy 
brak któregokolwiek z w/w elementów 
odpust będzie częściowy).

Dodatkowe warunki związane z odpustem 

zupełnym w Roku Jubileuszowym Miło-
sierdzia można spełnić na cztery różne 
sposoby:
5a. Wszyscy wierni
- pielgrzymka do Drzwi Świętych (Bram 
Miłosierdzia) w jednej z 4 Bazylik Więk-
szych w Rzymie lub w katedrze lub w ko-
ściele wyznaczonym przez biskupa,
- uczestnictwo we Mszy Świętej,
- refleksja nad miłosierdziem,
- odmówienie wyznania wiary,
- modlitwa za papieża.
5b. Wszyscy wierni
- wykonanie jednego lub kilku uczynków 
miłosierdzia co do duszy lub ciała,
- zaangażowanie w życie miłosierdziem, 
aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego 
przebaczenia mocą miłości Ojca.
5c. Więźniowie
- szczerze pragną na nowo włączyć się w 
życie społeczeństwa,
- traktowanie przejścia przez drzwi celi 
jako przejście przez Drzwi Święte,
- nawiedzą kaplicę więzienną,
- uczestnictwo we Mszy Świętej,
- refleksja nad miłosierdziem,
- odmówienie wyznania wiary,
- modlitwa za papieża.



HISTORIA ADWENTU
 Adwent to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od pierwszych nie-
szporów I niedzieli Adwentu, przypadającej między 18 listopada a 3 grudnia. Obejmuje 
cztery kolejne niedziele adwentowe, których liczba nawiązuje do starotestamentowego 
opisu czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów po wyjściu z niewoli egipskiej.
 Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
 1) czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia 
Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
 2) czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskie-
go, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
 Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czyta-
nie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

ZNACZENIE TERMINU „ADWENT”
 Samo słowo „adwent” jest tłumaczeniem greckich słów: epifaneia i parusia. Ter-
min ten w Rzymie oznaczał oficjalny przyjazd dygnitarza państwowego i objęcie urzędu. 
Natomiast w języku religijnym oznaczał coroczne przybywanie bóstwa do świątyni. W 
chrześcijaństwie termin adventus stał się synonimem przyjścia Chrystusa w sensie jego 
Wcielenia (epifaneia), jak też powtórnego przyjścia w chwale (parusia). W V wieku na 
oznaczenie czasu przygotowania do narodzenia Pańskiego spotykamy także określenie: 
„ante natale Domini” lub „adventus Domini”.

ADWENT W HISTORII
 Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. w liturgii galijskiej i 
hiszpańskiej. W dziele przypisywanym Hilaremu z Poitiers znajdujemy wzmiankę o po-
szczeniu przed Bożym Narodzeniem. Jest to najstarsze świadectwo o specjalnym czasie 
przygotowania do uczczenia tajemnicy Wcielenia. Synod w Saragossie (389) żądał od 
wiernych uczęszczania do kościoła od 17 grudnia aż do uroczystości Epifanii. W Galii 

5d. Chorzy, starsi, samotni
- przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją 
swojej choroby i cierpienia,
- Komunia Święta lub uczestnictwo we 
Mszy Świętej i modlitwie wspólnotowej 
również za pośrednictwem środków ma-
sowego przekazu.
Kościoły jubileuszowe w archidiecezji 
gdańskiej:
1. Bazylika Archikatedralna pw. Trójcy Św. w 
Gdańsku-Oliwie;
2. Kościół pw. św. Józefa w Gdańsku;
3. Kościół pw. Matki Bożej Brzemiennej w 
Gdańsku-Matemblewie;
4. Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w 
Gdańsku-Wrzeszczu;
5. Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-
-Migowie;
6. Kościół pw. św. Brata Alberta w Gdańsku-
-Przymorzu;

7. Kolegiatę i kościół pw. NMP Królowej Polski 
w Gdyni;
8. Kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych 
w Rumi;
9. Kościół pw. Narodzenia NMP Królowej Pol-
skiego Morza w Swarzewie;
10. Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Chłapo-
wie;
11. Kościół pw. Bożego Ciała w Helu;
12. Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Żuko-
wie;
13. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Trąb-
kach Wielkich;
14. Kościół pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Ko-
towskiej w Wejherowie;
15. Kaplica w domu hospicyjnym Caritas im. 
św. Józefa w Sopocie.

Jednocześnie przypominamy, że na mocy 
Bulli Misericordiae vultus każdy kapłan 
w Roku Jubileuszowym może rozgrzeszać 
z grzechu aborcji.



Biuletyn parafii pw. MB Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance
tel-fax: (58) 557-95-78

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do koszyka w niedzielę, 20 grudnia, 
przed Mszą Św. o godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu. 
O ILE MIESIĘCY ŚW. JAN CHRZCICIEL BYŁ STARSZY OD PANA JEZUSA? 
(Łk 1, 5-38)
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

fatimska.zabianka@gmail.com;
www.fatimska.net.pl

skład i druk:

www.spokokatolik.pl

biskup Tours, Perpetus wprowadził obowiązek postu w trzy dni tygodnia (poniedziałki, 
środy i piątki) w ciągu trzech tygodni od dnia św. Marcina (11 listopada) do Narodzenia 
Pańskiego.
 W Rzymie okres przygotowania do Bożego Narodzenia został wprowadzony dopiero w 
drugiej połowie VI wieku. Pod wpływem liturgii Wschodu nie poszczono w soboty, rozpoczynano 
więc Adwent 1 grudnia bądź nawet 11 listopada, aby uzyskać liczbę 40 dni postu (na wzór Wiel-
kiego Postu). W VIII i IX wieku okres przygotowania przypadał na 30 października lub nawet 24 
czy 14 września. Od czasów Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent w Rzymie obejmował 4 ty-
godnie. Był to czas bezpośredniego, liturgicznego przygotowania do obchodów pamiątki przyjścia 
Chrystusa.

LUDZKIE ŻYCIE JEST ADWENTEM
 Na początku IX wieku Adwent nabiera także charakteru eschatologicznego - staje się 
czasem przygotowania na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Teksty liturgiczne 
Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg 
zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Chrystusa. Adwent to czas radosnego oczekiwania 
na spotkanie z Jezusem. Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źródłem radości. Jakkolwiek przy-
gotowanie to polega na oczekiwaniu i pokucie, stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to jednak 
pokuta związana jest z radością. Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest czekaniem.

„BĘDĘ JUTRO”
 Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne są tzw. antyfony „O”, ponieważ 
wszystkie rozpoczynają się od tej właśnie litery: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis 
David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel. Tak uszeregował je Amalariusz z Metzu (+ 850). 
Oparte są one na obrazach i symbolach biblijnych. Antyfony te w tłumaczeniu polskim stanowią 
siedem kolejnych zwrotek dawno śpiewanej pieśni „Mądrości, która z ust Bożych wypływasz”. Ich 
treść obrazuje tęsknotę Izraelitów za Mesjaszem. Stosowane były pierwotnie jako antyfony do Ma-
gnificat w Liturgii Godzin. W odnowionej liturgii zachowały swoje tradycyjne miejsce. Ponadto 
włączone zostały w Mszę Świętą jako wersety aklamacji przed Ewangelią.
 Pierwsze litery antyfon (nie licząc „O”) czytane od tyłu tworzą łacińskie zdanie:  
ERO CRAS, które znaczy tyle, co: BĘDĘ JUTRO.

GAUDETE
 III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub - z łaciny – Niedzielą Gau-
dete. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: „Gaudete in Domino”, czyli „Radujcie się w 
Panu”. Szaty liturgiczne mogą być - wyjątkowo - koloru różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele 
Adwentu, fioletowe. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyj-
ścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi.

Źródło: niedziela.pl, brewiarz.pl


