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Ewangelia (J 1, 6-8. 19-28)
Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

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 został posłany, 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?»
Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak
rzekł prorok Izajasz».
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, 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.
——————————————————————
III niedziela Adwentu
w Kościele nazywana jest Niedzielą „Gaudete”, czyli
niedzielą radości. Czasem nazywa się ją również
„Niedzielą różową” gdyż jest to jeden z dwóch dni
w roku, kiedy kapłan sprawuje liturgię w szatach
koloru różowego. Nazwa tej niedzieli pochodzi od
słów mszalnej antyfony na wejście: „Gaudete in
Domino semper”, czyli „Radujcie się zawsze w Panu”. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z daru
odkupienia, jakie przynosi.
W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa fiolet powstał ze
zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to co duchowe i to co cielesne; fiolet
oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje
dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem
jest właśnie III niedziela Adwentu – tzw. Niedziela „Gaudete”. Obowiązuje wtedy różowy kolor
szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.
Tradycja świętowania Niedzieli „Gaudete” wyrosła w czasach, gdy Adwent miał typowo postny
charakter. Wtedy akcentowano w ten sposób przerwę w poście, był to jedyny radosny akcent
Adwentu. Teraz, gdy Adwent nie jest już obchodzony jako czas pokutny barwa różowa ukazuje kulminacyjny punkt tego okresu, a tym samym stając się znakiem bliskiej już radości
z narodzenia Chrystusa. Drugim dniem, kiedy używa się koloru różowego w liturgii jest
IV Niedziela Wlk. Postu „Laetare Ierusalem” – „Raduj się Jerozolimo”.

RADUJMY SIĘ PAN JEST BLISKO

W trzecią niedzielę Adwentu Kościół wzywa nas słowami
św. Pawła do radości: „Radujcie się zawsze w Panu;
jeszcze raz powtarzam: radujcie się”. Czym jest radość
i jak należy ją rozumieć, by nie pomylić jej z płytką wesołością, zabawą czy dobrym humorem? Św. Franciszek
z Asyżu uczył, że prawdziwa radość jako dar Ducha
Świętego pochodzi z czystości serca. Zdobywa się ją
przez pobożną modlitwę. Jej owocami są: gorliwość
i troskliwość, nastawienie oraz gotowość duszy i ciała do
pełnienia z radosnym duchem wszelkiego dobra. Mamy
bowiem w każdym swoim życiowym położeniu dostrzegać obecność Boga i być wdzięcznym. Kiedy patrzymy
na naszą codzienność, to przynosi nam ona konkretne
przykłady osób, które odkryły w życiu radość i potrafiły
dzielić się nią z innymi. Jedną z nich jest Sługa Boża
Marta Robin (1902 – 1981), francuska mistyczka i stygmatyczka, duchowa matka wspólnot świeckich pod nazwą „Ogniska Miłości”. Zadaniem tych grup jest organizowanie pięciodniowych rekolekcji oraz dni skupienia. Na
całym świecie jest ponad 70 takich wspólnot, w tym dwie
w Polsce. Tę sparaliżowaną kobietę, przez ponad pół
wieku leżącą w łóżku, odwiedziło przeszło 100 tysięcy
osób. Dla każdego spotkanie z Martą w jej pogrążonym w półmroku pokoju, było nową nadzieją,
inspiracją do lepszego życia. Każdy, kto opuszczał jej pokój, wychodził już inny. Ta cierpiąca
kobieta wyznała: „Jedna rzecz pozostaje zawsze, i jest ona dostępna dla każdego: radość innych…. dać im trochę więcej spokoju, otuchy, nadziei, wywołać uśmiech, to wszystko jest słodka
praca i nie trzeba do tego koniecznie stać na nogach ani mieć dobrego zdrowia. Wręcz przeciwnie. Nikt inny nie zrozumie tego lepiej jak ten, kto wiele przecierpiał”. Dla wielu z nas życie Marty
Robin może wydawać się czymś odległym, a jej cierpienia czymś nierealnym. Patrząc jednak
w duchu wiary, możemy dostrzec radość, która była związana z nieustanną wspólnotą tej kobiety z Bogiem. Świadczy o tym choćby fakt, że przez pół wieku karmiła się tylko Komunią Świętą.
Co mamy czynić? To pytanie, które stawiali Janowi nad Jordanem celnicy i żołnierze, pozostaje
aktualne również dla nas, „ludzi adwentowych”. I warto szukać na nie odpowiedzi w czasie tegorocznego Adwentu, kiedy odczuwamy, że zbliżamy się do spotkania z Panem. Pięknie wyglądają
w Adwencie oświetlone ulice. Światło prowadzi wielu ludzi na poranne msze roratnie. Ale jakże
wiele światła rozbłyska w sercach ludzi, którzy dokonują dzieła pojednania z Bogiem i wspólnotą
Kościoła; kiedy klękają u kratek konfesjonału i odnawiają wewnętrzną radość. „z powodu tego,
że zostaliśmy odnalezieni przez Jezusa, który jako Dobry Pasterz przyszedł, żeby nas szukać,
bo się zagubiliśmy” (papież Franciszek). W tym czasie adwentowego oczekiwania na spotkanie
z Panem częściej obdarowujmy się uśmiechem, który szczególnie w trudnych chwilach dodaje
otuchy. I podejmijmy wezwanie św. Pawła: „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej
sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem”.
—————————————————————————————————————————
Opowiadanie: Zatrzymasz się wreszcie?!?
Działo się to dawno, a może nie dawno, nie jest to istotne. Pewien Bogaty Człowiek
postanowił odebrać sobie życie, ponieważ stwierdził, że już dłużej nie może tak szybko żyć.
Wiecznie tylko praca, praca, praca, w domu stał się Gościem. Ale z drugiej strony nie potrafił się
z tej matni wyzwolić. Ten stan spowodował, że nie widział innej możliwości jak tylko wysiąść
z tego pociągu, jakim jest życie.
Jak postanowił, tak też szukał okazji do zrealizowania swego pomysłu. Tak się jednak
złożyło, że spotkał swego Znajomego z wojska. Bardzo się ucieszył na to spotkanie. W czasie
rozmowy nasz Bohater zwierzył się ze swego postanowienia. Wtedy to Znajomy z wojska zaprosił Go do siebie. Z początkowymi oporami, ale jednak nasz Bogaty Człowiek zdecydował się
z Znajomym udać do jego domu. Było dla Niego wielkim zaskoczeniem, że ów Znajomy to
Zakonnik, a Domem jego jest Klasztor. Wtedy przypomniał sobie, że już dawno nie był w Koście-

le, już dawno się nie modli, bo zawsze mówił
„nie mam czasu”. Zakonnik zaprowadził Bogatego Człowieka do celi i powiedział mu, że może
być tu tak długo jak zechce, i aby swe postanowienie jeszcze raz przemyślał. Bogaty Człowiek
spytał się czy może wykonać jeszcze parę telefonów do swoich firm, na co Zakonnik mu odparł: „Przecież chcesz się zabić, to po co się
jeszcze martwisz o firmę, zostaw to”. I odszedł.
Bogaty Człowiek usiadł na łóżku w swojej celi
i zaczął wzrokiem wodzić po skromnym wystroju. I rozmyślał. Rozmyślał o życiu, o czasie,
o Rodzinie, o Przyjaciołach, o Śmierci, o Bogu,
o Radości, o Szczęściu, o Miłości, o...
Minęły cztery tygodnie Ubogi Człowiek, ale Radosny przychodzi do Zakonnika i mówi Mu:
„dziękuję Ci, żeś mnie tu przyprowadził, to był
piękny czas. Czas zatrzymania, czas, w którym
odkryłem, że jestem Człowiekiem, ale że nie
zawsze potrafiłem zachować się jak Człowiek.
Był to czas, który pozwolił mi zrozumieć, że nie
wszystko zależy ode mnie i nie ja o wszystkim
decyduję. Czas, w który zrozumiałem, że jedno,
o co w życiu chodzi to MIŁOŚĆ. A ja o tym zapomniałem i to zapomnienie kosztowałoby mnie
Wieczne Zapomnienie”.
A czy Ty nie myślisz się zatrzymać i na nowo
zobaczyć, że najważniejsza jest MIŁOŚĆ.
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ!
==================================

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA ADWENTU

1. Dzisiejszą trzecią niedziele Adwentu nazywamy Niedzielą Radości.

2. Msze św. roratnie w tym tygodniu od poniedziałku do piątku o godz. 6.30. Serdecznie
zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
z lampionami i serduszkami.

możemy zaopatrzyć się w zakrystii.
7. W kruchcie kościoła możemy zaopatrzyć się
w sianko na stół wigilijny. Dobrowolna ofiara
przeznaczona jest na cele formacji ministrantów. Dziękujemy za wsparcie.
8. Caritas Parafialna organizuje świąteczną
zbiórkę żywności. W tym celu wystawione zostały kosze w sklepach u Pana Leśko i w sklepie Lewiatan.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej,
Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej.
10. Zachęcamy do modlitwy i zamawiania intencji mszalnych w różnych potrzebach naszego
życia, o rozwiązanie trudnych spraw, z okazji
imienin, urodzin, rocznic, jubileuszy i za bliskich
zmarłych.
11. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust
i nosa, dezynfekcji rąk, o zachowaniu dystansu
między sobą, zalecane jest udzielanie Komunii
św. na rękę.
Za każdą ofiarę, wszelką pomoc, życzliwość
i dar modlitwy składamy serdeczne Bóg
zapłać! Solenizantom i Jubilatom składamy
najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy
o modlitewnej pamięci. Parafianom i Gościom życzymy pięknych i błogosławionych
dni w nowym tygodniu.
ks. Tomasz Jaskółka - proboszcz
ks. Przemysław Gracek - wikariusz
=================================
NAUCZANIE PAPIESKIE
O EUCHARYSTII

„Chrystus pojednał z Ojcem cały
3. W środę, 16 grudnia o 6.30 Msza św. w intenrodzaj ludzki przez swą śmierć
cji Ojczyzny, o 17.45 nowenna do Matki Bożej
krzyżową i chciał, aby do Jego
Niestającej Pomocy.
krzyża wszyscy się zbliżali doprowadzeni przez
Sakramenty a zwłaszcza przez Ofiarę Eucharystii, aby uzyskać zbawienne owoce przezeń na
4. Od czwartku 17 grudnia rozpoczynamy drugą
krzyżu zrodzone. Dzięki temu czynnemu uczestczęść Adwentu, która jest bezpośrednim przynictwu jednostek, członki z każdym dniem coraz
gotowaniem do uroczystości Bożego Narodzebardziej upodabniają się do Tego, który jest ich
nia.
Boską Głową – a zbawienie, które od Głowy
pochodzi, napełnia członki, tak że i my będzie5. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Naj- my mogli powtórzyć słowa św. Pawła: „Jestem
z Chrystusem przybity do krzyża: żyję już nie ja,
świętszego Sakramentu.
ale żyje we mnie Chrystus”
Pius XII
6. Poświęcony opłatek, świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, parafialny kalendarz

8.00

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM
III NIEDZIELA ADWENTU
13.12.2020
† Czesław LASEK (20 greg.)

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
III NIEDZIELA ADWENTU
13.12.2020

12.00

† Albin STANIECKI, †† Sabina i Stanisław IGNASZEWSCY

SOBOTA
12.12.2020
16:30
POŹRZADŁO

18.00

† Grażyna WIECZOREK (5), † Patryk
WIECZOREK (3), †† z rodziny WIECZOREK i STYSIAK

9:15
DĘBSKO

PONIEDZIAŁEK 14.12.2020
6.30
6.30
18.00

† Czesław LASEK (21 greg.)
† Lech SIMIŃSKI
† Janina NAWROCKA - od uczestników
pogrzebu
WTOREK 15.12.2020

6.30
18.00

† Czesław LASEK (22 greg.)
† Anna CHWIŁKOWSKA - od uczestników pogrzebu
ŚRODA 16.12.2020

6.30

W intencji Ojczyzny

6.30

† Czesław LASEK (23 greg.)
W intencji próśb i podziękowań
do MB Nieustającej Pomocy
† Anna BRODNICKA - od uczestników
pogrzebu
CZWARTEK 17.12.2020
† Czesław LASEK (24 greg.)
† Edmund SUCHOCKI(6), † Wiesław
SUCHOCKI(5), † Irena SUCHOCKA (2)

18.00
18.00
6.30
18.00
18.00

† Hieronim ZIĘTKOWSKI - od uczestników pogrzebu
PIĄTEK 18.12.2020

6.30

† Czesław LASEK (25 greg.)

18.00

† Anna, Stanisław, Janusz

18.00

† Anna CHWIŁKOWSKA - od rodz.
Kowalińskich
SOBOTA 19.12.2020

18.00

† Piotr Sałahub (10r. śm.

18.00

†† z rodziny DOBRZELEWSKICH,
†† Lucyna, Władysław WOJTCZAK

8.00

IV NIEDZIELA ADWENTU
20.12.2020
† Ewa, Stanisław KRANC

12.00

†† Elżbieta, Stanisław, zmarli z rodziny
WIKTOROWICZ

18.00

† Józef NACHOWIAK (8r. śm.), †† Helena, Władysław NACHOWIAK

9:15
POMIERZYN

† Czesław LASEK
(19 gregorianka)
†† z rodz.
SKICH

LASKOW-

† Józef BORAL

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Maria, † Maria, † Stanisław, † Marian, † Stanisława, † Eugeniusz JANY

10:30
GIŻYNO

† Mieczysław, † Jadwiga,
† Andrzej i †† z rodziny
BELKIEWICZ

14:00
SUCHOWO

BIAŁY ZDRÓJ
CZWARTEK
16.30
17.12.2020

† Krystyna PADEWSKA
Dziękczynno - błagalna za
dzieci i wnuki

IV NIEDZIELA ADWENTU
20.12.2020
SOBOTA
19.12.2020
16:30
POŹRZADŁO

†
Czesław
(26 greg.)

LASEK

9:15
DĘBSKO

† Adam, Ewa, Jan i zmarli
z rodziny STRAUB

9:15
POMIERZYN

† Zbigniew TEREFENKO i
zmarli z rodziny

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:30
GIŻYNO

14:00
SUCHOWO

†† Jadwiga,
KOWALCZYK

Stanisław

† Andrzej BELKIEWICZ od uczestników pogrzebu
†
Czesław
(27 greg.)

LASEK
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